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er M. W. VA 
•aai tieJkèër 

De vlinders uit „Het Staelduin” 
door 

D. VAN KATWIJK H S 0/y G n 
Alvorens over te gaan tot het verslag, past mij een Moor<^°j*àn dank aatwclo^ 

eigenaar van dit terrein, Baron R. A. van RijCKEVORSEL,Uloor ^éns^(^s^mrnjng 

ik in staat werd gesteld dit mooie resultaat te bereiken. Oo 

de Bruyn, die hierbij zijn bemiddeling verleende en last but rf 

Weterings voor zijn belangeloze medewerking in de vorm van talloze kopjes 

koffie en chocolade en de vele, vele flesjes met allerlei soorten verkwikkend vocht. 

Ook de stroomvoorziening werd door hem op zeer prettige wijze geregeld. De 

uitstekende verzorging, die soms op een rusthuisverzorging geleek, heeft in het 

vroege voor- en late najaar vooral, het wachten op de beesten die maar niet 

komen wilden, zeer veraangenaamd. 

„Het Staelduin” vormt tegenwoordig een gebied van nog ca. 90 ha duingebied, 

dat voor het overgrote deel met mooi bos is begroeid. Het heeft een bijzonder 

interessante geschiedenis, waarvan ik de voornaamste punten even wil aanhalen. 

Omstreeks 1300 lag VGravenzande achter de nieuwe Zeedijk, welke van de 

duinen te Monster landinwaarts langs Maas en Merwede tot Rotterdam liep. Bij 

Mathenesse werd dan de naam Mathenesserdijk, later Westzeedijk, Oostzeedijk en 

ten slotte Honingerdijk, welke namen tegenwoordig alle nog te vinden zijn in 

diverse straatnamen te Rotterdam. Buiten deze dijk ontstonden door aanstuiving 

en aanslibbing nieuwe gronden en platen, waarvan de grootste, liggend recht 

tegenover ’s-Gravenzande, „den Andel” heette. Het is in hoofdzaak deze plaat, 

waarop het tegenwoordige bos ligt. Dat er al vrij spoedig sprake is van begroei¬ 

ing blijkt uit een beschrijving uit 1449 waarin o.a. te lezen is: „De Staelduinen 

sloten met hun Westelijk uiteinde aan den Nieuwlandschen dijk bij de Hil. 

Tussen dezen dijk en de duinen lag een zeer smalle strook gorzen, de Heuvels of 

Hovel(s). Deze werd afgesloten door een korte dijk, het Papendijkje geheten, 

daar het als weg gebruikt werd door de geestelijken van Heimond, die de dienst 

verrichtten, in de in, of kort vóór 1449 gestichte kapel op de Staelduinen.” In 

ieder geval, na veel speuren, rekenen en combineren, meen ik als vrij zeker te 

mogen aannemen, dat de prille jeugd van het Staelduin ligt omstreeks 1250. 
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Niettegenstaande de vele fascinerende wetenswaardigheden, die tijdens de 

speurtocht in het verleden te voorschijn kwamen, zal ik nu toch een begin maken 

met het heden, en wel het resultaat van 5 jaar intensief vangen met licht en op 

smeer, terwijl de meer ouderwetse wijzen als kloppen en het gewone afschuimen 

van bosrandjes uiteraard ook niet werden vergeten. 

Wat de naaste toekomst van het bos zal zijn? Dit is zeer dubieus. Tijdens 

Wereldoorlog II is het bos door de Duitse Wehrmacht zwaar gehavend. Grote 

bunkers werden er in gebouwd, tot zelfs bioscoop, lazaret, centrale werkplaats en 

munitiewerkplaatsen. Deze waren er in 1955 nog. Daarna is het Nederlandse leger 

er gekomen, juist toen door de nieuwe aanplantingen de oorlogsschade enigermate 

was hersteld. Wat het dus in de naaste toekomst gaat worden, ligt geheel in het 

duister, hoewel een ieder kan nagaan dat, waar gedurende honderden jaren een 

terrein, dat vrijwel met rust werd gelaten, nu ineens door honderden militairen 

wordt doorkruist, één en ander onherroepelijk ten koste gaat althans van een 

aanzienlijk deel van de flora en fauna. Als bijzonderheid bijvoorbeeld kan gelden, 

dat het de enige westelijke vindplaats is van de Wijngaardslak (Helix pomdtia): 

Weliswaar is uit noordelijk duingebied dit dier ook wel bekend, doch op deze 

plaatsen is het ingevoerd. Al met al zien de vrienden van het Staelduinse Bos de 

toekomst zéér somber in. De beschrijving van de begroeiing slaat op 1954. Zoals 

reeds gemeld bestaat het grootste deel uit werkelijk bos en een klein gedeelte 

is duingebied, waarvan ook weer een gedeelte begroeid is met de gebruikelijke duin- 

bebossing van duindoorn, duinwilg, liguster en meidoorn. De toegang tot de duinen 

is moeilijk en tot het bos aan vele beperkende bepalingen onderhevig, die duidelijk 

op de te verkrijgen wandelkaarten vermeld staan. Deze bepalingen hebben er zeker 

veel toe bijgedragen, dat het bos in prima conditie verkeert, voor de entomoloog 

om van te watertanden. Er zijn hoeken, waar men zich in natuurbos waant, met 

stammen welke zijn overwoekert door klimop, hop en andere klimplanten, dichte 

ruigten, waar haast geen doorkomen aan is zijn niet zeldzaam. De samenstelling 

van het bos is in hoofdzaak als volgt: zwaar eiken- en beukenbestand, waarbij 

stammen met een omtrek van meerdere meters, verder veel linde, wilg, populier, 

iep, els, berk, lijsterbes, abeel, kardinaalshoed enz. Langs de randen veel wilge- 

variëteiten, waaronder smalbladige wilg, verder vuilboom, zilverpopulier, duin¬ 

wilg en meer naar het westen duindoorn. 

Het duingebied is weinig betreden, iets wat voor ons alleen maar gunstig te 

noemen is. Tot op heden waren wij echter niet in de gelegenheid hier op licht te 

vangen. In de komende jaren hoop ik hier echter met de benzinelamp te gaan 

werken. De duinformaties zijn tot in het zwaarste bos bewaard gebleven, evenals 

drie plasjes: de Zwaan, de Fles en het Kommetje. 

Een redelijke verklaring voor de naam Staelduin is zeker te geven. De oor¬ 

spronkelijke bewoners van deze hoek waren vissers of ,,Staelluden”, zo genoemd 

naar de staken of palen, waaraan de netten werden gedroogd en geboet. Voor 

het drogen werd uiteraard een plek gezocht, waar de wind vrij spel had en waar 

kon dit beter, dan in de lagere duinen, die bovendien nog op een zodanige plaats 

waren gelegen, dat ze zowel van zee uit, als van binnen uit gemakkelijk te be¬ 

reiken waren. De naam ,,Het Staelduin” ligt dus wel zeer voor de hand. 

De mate van voorkomen heb ik op de volgende manier aangegeven : Alge¬ 

meen — meer dan 20 exemplaren per avond, gewoon = van 5—20 exemplaren 
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per avond, vrij gewoon ~ tot 5 exemplaren per avond, vrij zeldzaam — maxi¬ 

maal 10 per jaar, zeldzaam zz wel ieder jaar, doch nooit meer dan 2 exemplaren 

per jaar. Vanzelfsprekend zijn hiermede niet alle graden tussen zeldzaam en alge¬ 

meen op te vangen. In alle twijfelgevallen is dan ook per soort het aantal vangsten 

aangegeven. Dit ter voorkoming van uitdrukkingen als: sporadisch, schaars, enz., 

die door iedereen anders kunnen worden geïnterpreteerd. 

Waargenomen Macrolepidoptera 

Hesperiidae. Thymelicus lineola O., algemeen. Thymelicus sylvestris 

Poda, minder dan de vorige soort; Ochlodes venatus Bremer et Grey, gewoon. 

Papilionidae. Pap il i o machaon L. tot 1948 meestal algemeen, hierna af- 

nemend. In 1951 nog slechts één exemplaar, hierna niet meer. 

P i e r i d a e. Anthocaris cardamines L., algemeen. Pieris napi L., P. rapae L. en 

P. brassicae L., algemeen. Pont ia daplidice L. éénmaal in 1953. Colias hyale L. en 

Colias crocea Fourcroy in goede trekkersjaren, crocea echter altijd in de meerder¬ 

heid. Gonepteryx rhamni L. vrij gewoon. 

Lycaenidae. Lycaena phlaeas L. algemeen. Cel as trina argiolus L., enkele 

jaren gewoon. Plebejus argus L. gewoon. Aricia agestis Schiff, gewoon. Polyom- 

matus icarus von Rottemburg gewoon. Thecla quer eus L. slechts tweemaal. Stry- 

monidia ilicis Esper vrij zeldzaam. 

Nymphalidae. Issoria lathonia L. vrij gewoon. Fabriciana niobe L. vrij zeld¬ 

zaam. Me so acid alm charlotta Haworth éénmaal in 1954. Araschnia levana L. één¬ 

maal in 1953 (f. prorsa). Vanessa cardui L. veel minder dan V. atalanta, toch 

sommige jaren vrij gewoon. Vanessa atalanta L. algemeen, ieder najaar in de 

bunkers te vinden, zekere overwinteringsgevallen echter nog niet kunnen waar¬ 

nemen. Polygonia c. album L., oorspronkelijk algemeen, in 1954 veel minder, in 

1955 niet. Nymphalis polychloros L. in 1952 tweemaal, in 1953 éénmaal. Nym¬ 

ph alis io L. algemeen, de laatste jaren echter beslist minder. Aglais urticae L. al¬ 

gemeen. 

Satyridae. Hipparchia semele L. gewoon. Pararge aegeria L. algemeen. 

Lasiommata megera L. algemeen. Aphantopus hyperantus L. algemeen. Maniola 

jurtina L. gewoon. Pyronia tithonus L. vrij gewoon. Coenonympha pamphilus L. 

algemeen. 

Sphingidae. Herse convolvuli X. vrij zeldzaam. Sphinx ligustri L. alge¬ 

meen. Hyloicus pinastri L. zeldzaam. Mimas tiliae L. en Smerinthus o cell at a L. 

vrij zeldzaam. Laothoë populi L. algemeen, de meest voorkomende Sphingide. 

Macroglossum stellatarum L. afhankelijk van de goede trekkers jaren. Deilephila 

elpenor L. en D. porcellus L. beide gewoon, porcellus echter steeds meer dan 

elpenor. 

Notodontidae. Harpyia furcula CL vrij zeldzaam. Cerura vinula L. vrij 

gewoon. Pheosia tremula CL, Notodonta dromedarius L. en Notodonta ziczac L. 

algemeen. Peridea anceps Goeze éénmaal in 1953. Lophopteryx capucina L. alge¬ 

meen. Pt er o stoma palpina L. gewoon. P haler a bucephala L. vooral de laatste jaren 

algemeen. Clostera curtula L. gewoon. Clostera anachoreta F. vrij zeldzaam. 

Lymantriidae. Olene fascelina L. gewoon. Dasychira pudibunda L. en 

Orgyia antiqua L. algemeen. Leucania solids L. verschillend; in 1954 en 1955 bij- 
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voorbeeld niet één exemplaar. Lymantria dispar L. soms algemeen. Porthesia similis 

Fuessly meest gewoon; wisselend in aantal met Porthesia chrysorrhoea L. 

Lasiocampidae. Poecilocampa populi L. algemeen. Malacosoma castrensis 

L. 17 juli 1952 een mannetje op licht. Malacosoma neustria L. vrij algemeen. 

Lasiocampa trifolii Schiff, vooral in 1954 als rups algemeen. Lasiocampa quercus 

L. vrij zeldzaam. Macrothylacia ruhi L., rupsen algemeen; gedurende vijf jaar 

hchtvangst echter slechts éénmaal een wijfje op licht. Philudoria potatoria L. alge¬ 

meen. Gastropacha quercifolia L. een enkele rups per jaar; nog niet op licht. 

Odonestis pruni L. éénmaal in 1952. 

Drepanidae. Drepana f al cat ar ia L. algemeen. Drepana curvatula Bkh. ge¬ 

woon. Drep. lacertinaria L. vrij zeldzaam, maximaal 9 exemplaren per jaar. Drep. 

hinaria Hufn. algemeen. Drep. cultraria F. vrij gewoon, maar alleen de laatste 

twee jaar, maximaal tot 5 exemplaren per avond. Cilix glaucata Scop. gewoon. 

Cymatophoridae. Habrosyne pyritoides Hufn. vrij gewoon. Thyatira batis 

L. vrij gewoon, echter meer dan de vorige soort. T>ethea duplaris L. vrij zeldzaam. 

Th. or Schiff, en Th. ocularis L. vrij gewoon. 

N o 1 i d a e. Nola cucullatella L. vrij zeldzaam, maximaal 6 exemplaren per 

jaar. Roeselia albula Schiff, enkele avonden algemeen. Celama centonalis Hübn. 

drie exemplaren in 1952, één in 1954. 

Lithosiidae. Miltochrysta miniata Forster algemeen. Cybosia mesomelia L. 

één in 1955. E'dema deplana L. vrij gewoon. E. complana L. gewoon. E. griseola 

Hb. algemeen. E. sororcula Hufn. en Pelosia muscerda Hufn. vrij gewoon 

Arctiidae. Coscinia cribraria L. verschillend, enkele jaren gewoon. Phrag- 

matobia juli ginosa L., Spilarctia lutea Hufn. en Spilosoma lubricipeda L. (men- 

thastri Esp.) gewoon. Spilosoma urticae Esp. vrij gewoon. Arctia caja L. als rups 

gewoon, echter nooit één vlinder op licht. Tyria jacobaeae L. algemeen. 

Cochlididae. Apoda limacodes Hufn. vrij gewoon. 

Psychidae. Psyche casta Pall, algemeen. Bacotia sepium Spr. éénmaal 5 

zakjes op eik. Taleporia tub ulo sa Retzius gewoon. Solenobia triquetrella F. v. R. 

zeldzaam. 

Aegeriidae. Sesia apiformis Cl. gewoon. Sciapteron tabaniformis Rott. één¬ 

maal in 1951 twee wijfjes op jong aangeplante abelen. 

C o s s i d a e. Cossus cossus L. een enkele maal op licht. Zeuzera pyrina L. vier 

exemplaren in juli 1953. 

H e p i a 1 i d a e. Triodia sylvina L. gewoon. Phimatopus hecta L., slechts twee 

maal in vijf jaar. 

A g r o t i d a e. Colocasia coryli L. vrij gewoon. Simyra albovenosa Goeze alge¬ 

meen. Craniophora ligustri F. één exemplaar in 1954 en twee stuks in 1954. 

Apatele rumicis L. vrij zeldzaam. Apatele psi L. enkele jaren de rupsen gevonden. 

Apatele tridens Schiff, algemeen. Apatele aceris L. soms algemeen. Apatele auri- 

coma F. een rups in september 1955. Apatele megacephala F. algemeen; ook ieder 

jaar de f. nigra Shaw, waaronder zéér geprononceerde exemplaren. Apatele lepo- 

rina L. zeldzaam. Cryphia muralis Forster voor het eerst op 12 juli 1955, hierna 

vrij gewoon. Cryphia perla F. vrij zeldzaam. Moma alpium Osb. gewoon. Euxoa 

cursoria Hufn. en Euxoa nigricans L. algemeen. Euxoa tritici L. vrij gewoon. 

Agrotis ypsilon Hufn. vrij gewoon. Agrotis segetum Schiff, algemeen. Agrotis 

ciavis Hufn. algemeen. Agrotis vestigialis Rott. algemeen. Agrotis cinerea Schiff. 
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tot op heden slechts één exemplaar in 1952. Agrotis excldmationis L, één der ge¬ 

woonste vlinders. Agrotis ripae Hb. algemeen. 

Ochropleura plecta L. algemeen. Naenia typica L. nooit meer dan 3 à 4 per 

jaar. Eurois occulta L. éénmaal in 1952. Anaplectoides prasina L. éénmaal in 

1955. Graphiphora augur F. zeldzaam, 2 exemplaren in vijf jaar. Axylia putris L. 

gewoon. 

Diarsia festiva Schiff, algemeen. Diarsia hrunnea Schiff, en Diarsia rubi Vieweg 

vrij gewoon. Amathes baja Schiff., c-nigrum L., triangulum Hufn., ditrapezium 

Bkh. en xanthographa Schiff, allen gewoon, alleen c-nigrum in massa’s. Amathes 

sexstrigata Hw. éénmaal een wijfje op licht op 18 augustus 1955. Triphaena pro- 

nuba L. vrij gewoon. Triphaena janthina Schiff, in 1951 één exemplaar, in 1954 

twee, in 1955 twaalf in twee avonden. Triphaena interjecta Hb. in 1953 één exem¬ 

plaar, in 1954 drie exemplaren, in 1955 twaalf exemplaren. Triphaena orbona 

Hufn. algemeen. Lampra fimbriata Schreber de laatste jaren in toenemend aantal, 

in 1955 tot 21 per avond ! ! 

Mythimna straminea Tr. slechts één exemplaar in 1953. M. pollens L. zeldzaam. 

M. pudorina Schiff, drie exemplaren op 24 juni 1953, één exemplaar 12 juli 

1955. M. impura Hb. algemeen. M. albipuncta F. afhankelijk van goede jaren, 

soms tot 5 per avond. M. lythargyria Esp. gewoon. Leucania comma L. en L. ob- 

soleta Hb. vrij zeldzaam. 

Orthosia incerta Hufn. vrij gewoon. Orthosia stabilis Schiff, de gewoonste Or¬ 

th osia, op 25 april 1955 ruim 100 exemplaren op licht. Orthosia gracilis F. één¬ 

maal in 1955 op katjes. Orthosia gothica L. gewoon. 

Discestra trifolii Hfn. gewoon. Sideridis albicolon Hb. éénmaal in 1953. He- 

liophobus saponariae Bkh. éénmaal in 1954. Polio advena F. 2 juni 1952 één 

exemplaar. Pol. nebulosa Hfn. éénmaal op 29 juni 1952. Mamestra brassicae L. 

algemeen. Mam. persicariae L. algemeen. Mam. thalassina Hfn. twee exemplaren 

op 17 juni 1952. Mam. dissimilis Kn. gewoon. Mam. oleracea L. algemeen. Mam. 

pisi L. algemeen. Mam. nana Hfn. éénmaal op 18 juni 1953. Mam. serena Schiff, 

slechts éénmaal in 1952. Hadena cucubali Schiff, vrij zeldzaam. Hadena bicruris 

Hfn. de rupsen geregeld. Tholera popularis F. gewoon. 

Conistra vaccimi L. vrij gewoon. Agrochola helvola L. algemeen. Agrochola 

lychnidis Schiff, algemeen, tot 53 exemplaren per avond maximaal. Agrochola lota 

Clerck vrij gewoon, het maximum op 15 oktober 1953 met 15 exemplaren. Agro¬ 

chola macilenta Hb. algemeen, maximum op 9 oktober 1953 met 42 exemplaren. 

Agrochola circellaris Hufn. één exemplaar op 4 oktober 1953. Omphaloscelis 

lunosa Haw. in 1951 niet, in 1952 acht stuks, in 1953 elf stuks, in 1954 en ’55 

niet. 

Cirrhia aurago Schiff, éénmaal op 9 oktober 1952. Cirrhia lutea Ström algemeen. 

Eupsilia transversa Hufn. éénmaal op 4 oktober 1954. Atethmia xerampelina Esp. 

één onberispelijk exemplaar op 8 september 1953. Brachionycha sphinx Hufn. 

slechts twee maal in 5 jaar. Dryobotodes protea Schiff, zeldzaam. Meganephria 

oxyacanthae L. algemeen, maximum 31 per avond. Cu cull ia umbratica L. gewoon. 

Pyrrhia umbra Hufn. vrij zeldzaam. Panemeria tenebrata Scop. alleen waargenomen 

in 1953 aan de noordelijke bosrand. 

Archanara sparganii Esp. vrij zeldzaam. Arch, geminipuncta Hw. éénmaal op 

18 augustus 1955. Arenostola extrema Hb. en Arenostola fluxa Hb. gewoon. 
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Arenostola phrdgmitidis Hb. vrij zeldzaam. Rhizedra lutosa Hb. algemeen. Cala- 

mid virens L. éénmaal in 1953. Co smid trdpezind L. en Co smid pyrdlind Schiff, 

algemeen. Zenobid retusd L. éénmaal in 1953. Meristis trigrdmmicd Hufn. vrij 

zeldzaam ! Petildmpd drcuosd Hw. één in 1953, twee in 1955. 

ChdVdnycd cldvipdlpis Scop. vrij gewoon. ChdVdnycd selini Bsd. slechts twee 

maal in vijf jaar. Cdrddrind morph eus Hufn. gewoon. Hoplodrind bldndd Schiff, 

zeldzaam, in 5 jaar slechts drie maal. Hoplodrind dl sines Brahm gewoon. Ldphyg- 

md exigud Hb. twee maal op 20 augustus 1952 en twee exemplaren op 29 augustus 

1952. Helotrophd leucostigmd Hb. één exemplaar op 17 juli 1952. Gortynd fld- 

vdgo Schiff, algemeen, maximaal 26 exemplaren op één avond. Hydrdecid oculed 

L. vrij zeldzaam. Hydrdecid fucosd Frr. algemeen. Hydrdecid micdced Esp. één 

wijfje op 1 september 1954. Luperind testdced Schiff, één wijfje op 11 september 

1952, één idem op 1 september 1954. Phlogophord meticulosd L. algemeen. Tal- 

pophild mdturd Hufn. vrij zeldzaam. Euplexid lucipdrd L. vrij gewoon. Midnd 

furunculd Schiff, gewoon. Procus fdsciunculd Hw. vrij gewoon. Procus Idtrunculd 

Schiff, vrij gewoon. Procus strigilis L. verschillend, enkele jaren gewoon. Apdmed 

lithoxylded Schiff, slechts éénmaal. Apdmed sublustris Esp. twee exemplaren op 

24 juni 1954. Apdmed monoglyphd Hufn. hinderlijk veel. Apdmed crendtd Hufn. 

vrij zeldzaam. Apdmed sordens Hufn. voor het eerst op 18 juli 1953, hierna vrij 

gewoon. Apdmed remissd Hb. één exemplaar op 24 juni 1954. Apdmed secdlis L. 

algemeen. Apdmed ophiogrdmmd Esp. vrij zeldzaam. 

Rusind umbrdticd Goeze en Amphipyrd tmgopoginis L. vrij zeldzaam. Amphi- 

pyrd pyrdmided L. zeldzaam. Jdspidid pygdrgd Hufn. gewoon. Bend prdsindnd L. 

éénmaal in 1955. Cdtocdld nuptd L. gewoon. Eucledimerd mi Clerck vrij gewoon. 

Chrysdspided festucde L. vrij zeldzaam, in 1954 voor het eerst. Autogrdphd jotd 

L. vrij zeldzaam, gemiddeld drie exemplaren per jaar. Autogrdphd gdmmd L. al¬ 

gemeen. Abrostold tripldsid L. en A, tripdrtitd Hufn. gewoon. Episemd cderulëoce- 

phdld L., Scoliopteryx libdtrix L. en Rivuld sericedlis Scopoli alle gewoon. 

Zdnclogndthd tdrsipenndlis Tr. en grisedlis Schiff, beide gewoon. Zdnclogndthd 

cribrumdlis Hb. éénmaal op 18 juni 1953. Hypend probosciddlis L. vrij gewoon. 

Hypend rostrdlis L. éénmaal op 20 september 1952. 

Geometridae. Alsophild desculdrid Schiff, gewoon. Geometrd pdpiliondrid 

L. gewoon. Hemithed aestivdrid Hb. gewoon. Thdlerd fimbridlis Scop. twee exem¬ 

plaren op 17 juli 1952. Jodis Idctedrid L. vrij zeldzaam. 

Sterrhd ochrdtd Scop. zeldzaam. Sterrhd muricdtd Hufn. éénmaal in 1952. Sterrhd 

biseldtd Hufn. vrij gewoon. Sterrhd fuscovenosd Goeze en humilidtd Hufn. ge¬ 

woon. Sterrhd seridtd Schrank en dimididtd Hufn. algemeen. Sterrhd dversdtd L. en 

rubigindtd Hufn. gewoon. Sterrhd mdrginepunctdtd Goeze éénmaal in 5 jaar. 

Sterrhd immutdtd L. algemeen. Rhodostrophid vibicurid Clerck algemeen. Cosymbid 

punctdrid L. vrij gewoon. Cdlothysdnis dmdtdrid L. algemeen. Ortholithd chenopo- 

didtd L. vrij gewoon. Mesotype virgdtd Hufn. niet zelf gevangen, doch vermeld 

in Lempke’s Catalogus. Lobophord hdlterdta Hufn. zeldzaam. Operophterd brumdtd 

L. gewoon. Oporinid dilutdtd Schiff, algemeen. Philereme vetuldtd Schiff, zeld¬ 

zaam. Lygris prundtd L., testdta L. en mellindtd F. gewoon. Lygris pyrdlidtd Schiff, 

éénmaal op 7 juli 1953. Plemyrid rubigindtd Schiff, in Catalogus Lempke vermeld. 

Therd obeliscdtd Hb. éénmaal op 8 september 1954. Dysstromd truncdtd Hufn. 

algemeen. 
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Xanthorhoë fluctuata L. vrij gewoon. Xanthorhoë montanata Schiff, gewoon. 

Xanthorhoë spadicearia Schiff, en ferrugata Cl. gewoon. Xanthorhoë designata 

Hufn. algemeen. Ochyria quadrifasciata Clerck algemeen. Orthonama vittata Bkh. 

vrij gewoon. Colostygia pectinataria Knoch. algemeen. Colostygia didymata L. wel 

in Catalogus, niet zelf gevangen. Lampropteryx ocellata L. algemeen. Coenotephria 

berberata Schiff, éénmaal op 2 juni 1951. Euphyia bilineata L. algemeen. Electro- 

phaes corylata Thnbg., Mesoleuca albicillata L. en Epirrhoë alternata Müller alle 

vrij gewoon. Perizoma alchemillata L. gewoon. Perizoma albulata Schiff, en jlavo- 

fasciata Thunberg vrij gewoon. Hydriomena coerulata F. algemeen. Pelurga co- 

mitata L. en Hydrelia flammeolaria Hufn. gewoon. Euchoeca nebulata Scop. vrij 

gewoon. 

Eupithecia tenuiata Hb., linariata F., pygmaeata Hb. en centaureata Schiff, ge¬ 

woon. Eupithecia intricata Zetterstedt éénmaal op 23 juni 1953 en éénmaal op 

3 augustus 1954. Eupithecia satyrata Hb. gewoon. Eupithecia tripunctaria Herrich- 

Schäffer op 17 mei 1950 en op 18 augustus 1955 twee maal één exemplaar. 

Eupithecia absynthiata Clerck vrij gewoon. Eupithecia assimilata Doubleday twee 

exemplaren op 17 juli 1952. Eupithecia vulgata Hw. en succenturiata L. algemeen. 

Eupithecia subnotata Hb. gewoon. Eupithecia pumilata Hb. één exemplaar op 

8 september 1953. Chloroclystis coronata Hb. vrij gewoon. Colliclystis rectangulata 

L. algemeen. Anticollix sparsata Tr. éénmaal waargenomen. 

Abraxas grossulariata L. in het dichte bos, de rups veel op lage wilgestruiken. 

Abraxas sylvata Scop. algemeen. Lomaspilis marginata L. algemeen. Ligdia adu- 

stata Schiff, vrij gewoon. Bapta bimaculata F. zeldzaam. Deilinia pusaria L. en 

exanthemata Scop. algemeen. 

Ourapteryx sambucaria L. gewoon. Campaea margaritata L. zeldzaam. 

Ennomos autumnaria Werneburg en alniaria L. gewoon. Ennomos fuscantaria 

Steph. vrij gewoon. Ennomos erosaria Schiff, algemeen. Selenia bilunaria Esp. en 

tetralunaria Hufn. gewoon. Crocallis elinguaria L. vrij zeldzaam. Opisthograptis 

luteolata L. gewoon. Epione repandaria Hufn. vrij gewoon. Colotois pennaria L. 

slechts éénmaal. Semiothisa alternaria Hb. vrij gewoon. Semiothisa clathrata L. één¬ 

maal op licht ! Semiothisa wauaria L. zeldzaam. Isturgia limbaria F. éénmaal, een 

onverklaarbare vangst. 

Erannis leucophaearia Schiff, algemeen. Erannis defoliaria Clerck gewoon. Phi- 

galia pedaria F. en Lycia hirtaria Clerck vrij gewoon. Biston betularius L. alge¬ 

meen. Peribatodes gemmaria Brahm en Cleorodes lichenaria Hufn. vrij gewoon. 

Selidosema brunnearia Villers vrij zeldzaam. Serraca punctinalis Scop. vrij zeld¬ 

zaam. Ectropis extersaria Hb. vrij gewoon. Aspitates ochrearia Rossi zeldzaam. 

Deze lijst is uiteraard nog niet compleet, daar soorten als Sterrha rusticata 

Schiff, en St. ornata Scop., verder de Zygaenidae welke in het omringende ge¬ 

bied veel voorkomen, en diverse Eupithecia s toch beslist hier voorkomen, maar 

door de beperkte vangmethoden tot op heden niet werden opgespoord. Al met al 

heeft dit betrekkelijk korte tijdsbestek toch een flink aantal soorten van dit ten¬ 

slotte beperkte gebied opgeleverd. 

Daar op het moment weer een groot deel van het Staelduin door het Ministerie 

van Oorlog en Marine in bezit is genomen en juist de kern van het bos hierdoor 

bedreigd wordt, ziet de naaste toekomst er weer somber uit. Het bos heeft echter 



8 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 18, 1.1.1958 

reeds vele aanvallen doorstaan en wij zullen dan ook hopen, dat ook deze op 

dezelfde wijze te boven wordt gekomen. Misschien worden zelfs, doordat ook op 

grote schaal eleetriciteit wordt aangelegd, nieuwe perspectieven geopend. 

Summary 

A list of the Macrolepidoptera taken in the ’’Staelduin”, a little old wood near 

Hook of Holland. 

Vlaardingen, Narcisplein 2. 

Br. Theowald, Tweevleugelige Insecten-Diptera, IV, De Nederlandse Langpootmuggen 

(Tipulidae). Wetenschappelijke mededeling no. 24 van de Kon. Ned. Natuurhistorische 

Vereniging. 

Het is nu alweer tachtig jaar geleden, dat de pionier van onze Diptera-fauna, F. M. 

van der Wulp, zijn Diptera Neerlandica uitgaf. Het werk bleef onvoltooid, zodat alleen 

deel I, Nematocera en Stratiomyidae, verscheen. Hoe sterk verouderd het boek is, blijkt 

wanneer wij het vergelijken met deze publicatie van Br. Theowald. 

De Langpootmuggen vormen een soortenrijke, lastige Nematocera-familie welke ook uit 

landbouwkundig oogpunt belangrijk is. Thans kunnen wij met behulp van dit werkje, dat 

goed is voorzien van betrouwbare tabellen, onze Tipulidae bepalen. 

Na een korte inleiding volgt een systematisch en morfologisch overzicht. Oecologische bij¬ 

zonderheden worden apart behandeld, waarbij een overzichtelijke vliegtijdentabel wordt ge¬ 

geven. De schrijver geeft waardevolle aanwijzingen voor het verzamelen en prepareren van 

de moeilijk heel te houden „glazenwassers”. 

Na de determinatietabellen volgt nog een soortenlijst met opgave van vindplaatsen. Goede 

illustraties maken het de gebruiker gemakkelijk de betekenis der kunsttermen na te gaan. 

Het geheel wordt besloten met een uitvoerige literatuurlijst. 

Dit werkje is een aanwinst voor onze faunistische literatuur en is verkrijgbaar bij het 

bureau van de K.N.N.V. te Hoogwoud-N.H. na storting van f 2,05 op giro 13028 met ver¬ 

melding, dat men lid is van de Ned. Ent. Ver., anders is de prijs f 2.40. — W. J. KABOS 

De tweede generatie van Diacrisia sannio L. Rupsen afkomstig uit eieren van een $ , 

dat begin juli gevangen werd, zijn nu, 22 september 1957, nagenoeg half volwassen en het 

gaat er naar uitzien, dat ze in dit stadium zullen overwinteren. Slechts één van de dieren is 

merkbaar sneller gegroeid en verpopte 5 september. Mogelijk is de slechte zomer er de 

oorzaak van, dat niet meer rupsen doorgegroeid zijn. Op vliegplaatsen, waar de eerste 

generatie meest in flink aantal vliegt, heb ik trouwens nog nooit een exemplaar van een 

tweede generatie aangetroffen. Hoe zit dat ? 

W. J. Boer Leffef, Korteweg 53, Apeldoorn (med. R.I.V.O.N.). 

[Het al of niet doorgroeien van de rupsen in gevangenschap kan ook een kwestie van 

erfelijke aanleg zijn, zodat van het ene broedsel meer rupsen nog hetzelfde jaar zullen 

verpoppen dan van het andere. In de vrije natuur komt het doorgroeien van de rupsen 

slechts hoogst zelden voor. Ik bezit maar enkele opgaven van herfstexemplaren, die buiten 

gevangen zijn. — Lpk.] 
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On Some Bees from Greece (Hymenoptera : Apoidea) 
by 

G. A. MAVROMOUSTAKIS 

Limassol, Cyprus 

The bees recorded and described below were collected by my son Mr. Antonios 

G. À. Mavromoustakis, student of Radioelectrology, Athens (Greece), from 

the vicinity of Athens and Mount Pendeli, and by Mr. P. M. F. Verhoeff, Den 

Dolder (Holland), from the island of Corfu. In this paper I have described the 

new subspecies Andrem potentillae pendelica, the unknown female of Andrena 

paganettii Strand, and the new intersex of Megachile alhisecta caucasica Lep. 

To Mr. Mavromoustakis and Mr. Verhoeff, I am greatly indebted for sen¬ 

ding me their interesting material of bees from Greece, which is in my collection 

now. The abbreviations used in this paper are: — A. G. A. M. = Antonio G. A. 

Mavromoustakis, P. M. F. V. = P. M. F. Verhoeff. 

Andrena 

Andrena flavipes Pz., subsp. quadricincta Brullé. 

1832. Andrena quadricincta Brullé, in Exped. Sc. Morée, Zool. II : 351. 

1904. Andrena quadricincta J. D. Alfken, in Zeit sehr. Hym. Dipt. 4 : 290. 

Pendeli Mt, 1 9 , 20.V.1956 (A.G.A.M.). Originally described from Greece 

(1832), and belongs to the common European Andrena flavipes Pz., the same 

subsp. existing in Cyprus. 

Andrena (Chlorandrena) taraxaci Gir. Pendeli Mt, 3 9 9, 20.V. 1956 (A.G. 

A.M.). This species exists in Southern and Central Europe, North Africa, Pale¬ 

stine, Cyprus. 

Andrena potentillae Pz., pendelica subsp. nov. 

Female. — Length 6.5 mm. 

Black; clypeus very slightly convex, very finely densely reticulated, moderately 

shining, with sparse fine punctures, sparser at the basal middle; labral tubercle 

broader than long, apical margin slightly convex; antennae dark brownish black; 

third antennal joint longer than broad, longer than joints 4+5; fourth antennal 

joint broader than long, shorter than fifth; joints 3 to 8 broader than long; 

malar area present, very small; clypeus with short, sparse greyish badly rubbed 

black hairs; paraocular area, supraclypeal plate, lower frons and scape with short 

greyish black hairs; vertex and occiput with greyish black hairs, those on occiput 

somewhat longer; cheeks with somewhat short, dense greyish black hairs; facial 

foveae brownish grey. Mesoscutum somewhat minutely reticulated, moderately 

shining, with somewhat sparse fine punctures, and with sparse mostly badly rubbed 

greyish black hairs; tegulae pale brownish yellow, broadly dark black brown in 

front; wings subhyaline, veins and pterostigma dark brown; basal vein nearly 

interstitial with transverse median vein; legs black, tarsi brownish black; anterior 

and middle femora with short greyish black hairs; floccus of hind trochanters 

greyish black; hind femora with short greyish black hairs; scopa of hind tibia 

densely greyish black; hind basitarsi with short grey black hairs; hind spurs deep 

reddish brown; mesepisternum, sides of propodeum with grey black hairs mostly 

badly rubbed. Abdominal tergites moderately shining; tergites 1 to 4 reddish, base 
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of first tergite very narrowly black; fifth and sixth tergites black; first tergite 

very finely and somewhat sparsely punctured, subapical area and apical margin 

minutely and densely reticulated; second tergite very finely and somewhat densely 

rugosely punctured, the subapical fine depression and apical margin minutely and 

densely reticulated; the broad fine subapical depressions of third and fourth ter¬ 

gites much finer in the middle; apical fimbria with dense grey black hairs; first 

sternite black; sternites 2 to 4 reddish; fifth and sixth sternites black, with short 

black hairs; second sternite with discal short greyish black hairs not reaching the 

basal half and sides; second sternite with subapical similar hairs in middle; apical 

margin of sternites 2 to 5 with very thin transverse band of greyish black hairs. 

Pendeli Mt., 1 $ (type), 20.V.1956 (A.G.A.M.), in my collection. 

Andrem potentillae subsp. nov. belongs to the subgenus Poecila?2drena Hedicke, 

and the two subspecies differ as follows: 

Andrem potentillae potentillae Pz., female. Labral tubercle with nearly rounded 

apical margin; antennal joints 4 to 12 light yellowish brown in front and dark 

brown behind; head with short and somewhat sparse pale hairs. Mesoscutum and 

scutellum with sparse pale hairs; the somewhat minute reticulation of mesoscutum 

finer than in Andrem potentillae pendelica subsp. nov.; mesepisternum, sides of 

propodeum, with pale hairs; veins and pterostigma light brown; floccus of hind 

trochanters and pilosity of hind femora white; hind spurs pale reddish brown. 

First abdominal tergite black, apical margin broadly reddish; second and third 

tergites reddish; tergites 4 to 6 black, apical margin of fourth very pale reddish; 

apical fimbria pale brownish grey; sternitês with sparse and short pale white 

hairs, apical margins of sternites 2 to 5 with somewhat longer and denser similar 

hairs; first and second tergites sparsely and very finely punctured, subapical area 

and apical margin minutely reticulated. 

Andrem potentillae pendelica subsp. nov., female. Labral tubercle with apical 

margin slightly convex; antennal joints 4 to 12 dark brownish black; head with 

greyish black hairs. Mesoscutum, scutellum, mesepisternum, sides of propodeum, 

with somewhat short mostly badly rubbed greyish black hairs; veins and ptero¬ 

stigma dark brown; floccus of hind trochanters and pilosity of hind femora 

greyish black; hind spurs deep reddish brown. First abdominal tergite reddish, 

base very narrowly black; tergites 1 to 4 reddish: fifth and sixth tergites black; 

apical fimbria greyish black; sternites with short greyish black discal hairs, apical 

margin of sternites 2 to 5 with very thin transverse band of greyish black hairs; 

first tergite very finely and somewhat sparsely punctured, subapical area and apical 

margin minutely and densely reticulated; second tergite very finely and densely 

rugosely punctured, subapical area and apical margin minutely and densely reticu¬ 

lated. 

In treating Andrem limassolica Mavromoustakis from Cyprus (1948, Ann. 

Mag. nat. Hist. (12), 1: 574—575), I published that the clypeus in Andrem 

potentillae is ’’very shining, mesonotum polished and very shining”. This may 

be corrected thus: ’’Clypeus and mesoscutum moderately shining, mesoscutum 

somewhat minutely reticulated.” 

Andrem paganettii Strand, female. 

1921. Andrena paganettii E. Strand, in Arch. Naturg., 87, A, (3): 278. 

1942. Andrena paganettii J. D. Alfken, in Mitt. Deutsche Ent. Ges., 2: 38. 
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1956. Andrem paganettii G. A. Mavromoustakis, in Beitr. Entom. 6 (3—4). 

Originally described from the island of Crete (Greece), and as I pointed out 

(1956), this bee stands as a valid species. Its unknown female may be recognised 

as follows: 

Length 6.5 mm. 

Black; labral tubercle broader than long, apical margin entire, very slightly 

convex; clypeus dullish, very finely densely granulate-punctured, with very large 

wide confluent shining punctures, smaller at sides and absent from base, dise 

slightly depressed in middle; malar area present, very small; antennae black; 

antennal joints 6 to 12 brown behind, joints 5 to 12 yellow-brown in front; third 

antennal joint longer than 4+5, but somewhat shorter than 4+5 + 6; antennal 

joints 4 to 7 broader than long, equal; facial foveae white; pilosity on head white, 

thin, somewhat short (longer on occiput), mostly badly rubbed from clypeus, 

lower paraocular area. Mesoscutum and scutellum very finely reticulated, with 

somewhat sparse partly rugose punctures, densely covered with somewhat short, 

erect shining white hairs; median triangle of propodeum with fine longitudinal 

ridge in middle starting from base and reaching apex, with somewhat distant 

granulations broadly at each side of the ridge and with shining polished intervals; 

wings subhyaline, veins and pterostigma light brown; mesepisternum and sides 

of propodeum with white hairs; legs black; small joints of anterior tarsi yellow- 

brown; last two small joints of hind tarsi yellow-brown; hind spurs pale; floccus 

of hind trochanters and scopa of hind tibia shining white; hind femora with 

short white hairs above. Abdomen black, moderately shining; tergites 1 to 4 with 

apical margins broadly pale yellow-brown (apical margin of first very narrow), 

and narrowly subhyaline at their apex; tergites without raised or semiraised 

punctures; first and second tergites very finely reticulated, with very fine and 

partly rugose punctures, subapical area and apical margin very finely granulate- 

reticulated; first and second tergites with very short, fine, very sparse white hairs, 

a little denser at sides; third and fourth tergites with similar, but denser hairs 

forming a very ill-defined transverse apical white hair-band (better seen at sides) ; 

fifth tergite with fine, short, discal white hairs, apical margin broadly and densely 

-covered with pale yellow brown longer depressed hairs; sternites tinged with 

brown; sternites 1 to 4 with sparse white hairs; apical margin of fifth and sixth 

sternites with dense pale yellow-brown hair fringe. 

Pendeli Mt., 1 $ (allotype), 20.V.1956 (A.G.A.M.), in my collection. 

Andrem paganettü Strand belongs to the subgenus Notandrena Pérez, and may 

be compared with Andrem (Notandrena) polemediana Mavrom., and Andrem 

{Notandrena) neocypriaca Mavrom., the latter described from Cyprus (1956). 

Apart from the many differences of punctuation between these species, Andrem 

paganettü Strand stands as a valid species in having the clypeus peculiarly 

punctured, and with a depression in the middle of its disc. 

Halictus 

Halictus marginatus Brullé. 

1832. Halictus marginatus Brullé, in Expéd. Sc. Morée, Zool. II : 351. 

Pendeli Mt, 4 ? $, 20.V.1956 (A.G.A.M.). 

Originally described from Greece, existing in Syria, Lebanon, Cyprus. 
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Anthophora 

Anthophora acervorum L., subsp. squalens Dours, var. Athens 3 $ $ , l.IV. 

1956 (A.G.A.M.). 

Owing to the somewhat old age of the specimens, I am unable to decide whether 

these specimens belong to a known or to a new form. The hind basitarsi are 

somewhat narrower and longer than those of Anthophora acervorum palestinensis 

Hedicke from Palestine (1935, Sitz. Ges. Naturf. Fr. 3 : 401), and are similar to 

the basitarsi of subsp. Anthophora acervorum squalens Dours. The pilosity 

on mesoscutum and vertex, with pale intermixed white and greyish black hairs; 

scutellum, sides of propodeum and mesepisternum with pale white hairs; occiput 

intermixed with similar, but more greyish black hairs; anterior three tergites with 

white hairs. 

Nomada 

Nomada agrestis F. 

Athens, 1 $, 1.IV.1956 (A.G.A.M.). 

South Europe, North Africa, Syria, Palestine. 

Nomada femoralis, F. Mor. 

Pendeli Mt., 3 9 9, 20.V.1956 (A.G.A.M.). 

South Europe, North Africa, Palestine. 

Lithurgus 

Lithurgus chrysurus Fonsc. 

Corfu, 1 9, 23.VIE—4.VIII. 1954 (P.M.F.V.). 

Eriades 

Eriades (Eutrypetes) dalmatica Maidl. 

1922. Eriades dalmatica F. Maidl, in Ann. Natur hist. Mus. Wien, 35 : 93. 

1950. Eriades dalmatica Maidl, subsp. troodica G. A. Mavromoustakis, in Ann. 

Mag. nat. Hist. (12), 4: 352—353. 

Corfu, 1 9 , 23.VII.—4.VIII. 1954 (P.M.F.V.). 

Originally described from Dalmatia: Spalato. The type is in the Natural History 

Museum, Vienna, but with the head missing. The female from Corfu is identical 

with the original description and the species belongs to the subgenus Eutrypetes 

Popov (1955). 

The Cyprian Eriades (Eutrypetes) dalmatica subsp. troodica Mavrom., is iden¬ 

tical with the specimen from Corfu. It has some sculptural differences, but these 

are due to geographic variation. 

Anthocopa 

Anthocopa bisulca Gerst. 

Corfu, 4 9 9, 23.VIE—4.VIII.1954 (P.M.F.V.). 

Southern Europe, Palestine, Rhodos Island. 

Anthocopa papaveris Latr. 

Pendeli Mt, 1 9, 20.V.1956 (A.G.A.M.). 

Osmia 

Osmia (Chalcosmia) latreillei Spin. 

Athens, 2 $ $, 17.IV.1956 (A.G.A.M.). 
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Hoplitis 

Ho pi it is villos a Schk. 

Pendeli Mt., 1 $, 20.V.1956 (A.G.A.M.). 

Structurally identical with Hoplitis v ill osa Schk., from Europe, in having the 

characteristic spine on the apical margin of the third sternite in the middle. 

Alfken recorded from Pendeli Mt. (1927) Hoplitis obtusa Friese (Osmia obtusa 

Friese), but that bee has not any spine on the third abdominal sternite and is very 

different. 

Megachile 

Megachile (Eutricharea) albipila J. Pér. 

Corfu, 1 $, 23.VII—4.VIII. 1956 (P.M.F.V.). 

Megachile {Eutricharea) apicalis Spin. 

Corfu, 1 $, 23.VII.—4.VIII. 1956 (P.M.F.V.). Athens, 1 ? , 17.VI.1956 (A. 

G.A.M.). 

Megachile albisecta caucasica Lep. 

Corfu, 3 $ Ç, 23.VII—4.VIII. 1954 (P.M.F.V.). 

One of the females is newly emerged, the other two specimens are somewhat older. 

The ventral scopa is reddish and broadly black, at the sides. Known also from the 

Caucasus and Dalmatia. 

Megachile albisecta caucasica Lep., intersex. 

Mr. Verhoeff collected one sexually anomalous specimen from Corfu, 23.VII.— 

4.VIII. 1954, belonging to a new intersex the description of which is as follows : 

Length 12.5 mm. (normal female 13.5—14.0 mm). Antennal joints although 

much longer than in the female are twelve in number; head otherwise as in the 

male. Thorax and legs are male in character. Abdomen has six tergites, and an 

extended sting; abdomen less robust than with the female, with punctuation and 

pilosity as in the male, ventral scopa is missing. 

This intersex has head, thorax and abdominal tergites as far as the fifth of male 

character, and is female in the sixth tergite and in the sternites of the abdomen. 

The antennae, although twelve segmented (character of the female), have their 

joints as long as in the male. 

Anthidium (s.str.) 

Anthidium variegatum meridionale Gir. 

Corfu, 1 9,5 $ $, 23.VII.—4.VIII. 1954 (P.M.F.V.). 

Anthidium fasciatum Latr. {taeniatum Latr.). 

Corfu, 2 $ $, 1 a, 23.VII.—4.VIII. 1954 (P.M.F.V.). 

Anthidium jlorentinum F. 

Athens, 2 $ $, 17.VI.1956 (A.G.A.M.). 

Intermediate between Anthidium jlorentinum subspinosum Klug, from Lebano- 

Syria and Cyprus, but having less cuticular yellow colour and the frontal yellow 

macula smaller. 

References 
Alfken, J. D., 1927, in Abh. Nat. Ver. Bremen, 36 (3): 432—448. 
Friese, H., 1922, Zool. Jahrb. 46, Abt. f. Syst.: 175—216. 

Mavromoustakis, G. A., 1956, Beitr. Entom. Berlin, 6 (3—4). 
Schmiedeknecht, O., 1882—1883, Apidae Europeae. 

-, 1930, Die Hymenopteren Nord- u. Mitteleuropas. 
Strand, E., 1915, Arch. Naturg. A. 4 : 148—155 



14 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 18, 1.1.1958 

Aantekeningen over Hymenoptera II 
door 

G. VAN DER ZANDEN 

Vervolg op de in Ent. Ber. 15 : 418—422 verschenen „Aantekeningen I”. 

30. Anthophora plagiata (Ill. 1806) (= paritina F.). Voorjaar 1956 bracht 

de heer H. J. M. Teunissen mij bij een grote kolonie van deze voor ons land 

uiterst zeldzame graafbij, nl. te Herpen (N.B.). De kolonie, naar ruwe schatting 

een honderdtal nesten, bevond zich in de lemen wand van een oude boerenwoning 

en is daar reeds jaren elk seizoen weer bezet, voorzover ik heb kunnen nagaan 

in elk geval reeds vanaf 1950. Toen ik de kolonie op 24.VI. 1956 bezocht, waren 

er reeds een aantal van de karakteristieke „schoorsteentjes” op de nestopeningen 

aanwezig. Het koude weer had kennelijk remmend op de activiteit der dieren 

gewerkt. Een aantal bijen, vooral $ $ , zat verstijfd in de gangen of lag dood 

op de bodem, een enkel $ was nog actief. Een enquête bij de mede-verzamelaars, 

alsmede bij de Nederlandse Musea, illustreerde de zeldzaamheid van plagiata. 

Afgezien van een aantal exemplaren van Herpen, alle in 1950 of later gevangen, 

en aanwezig in verschillende verzamelingen, kunnen we zeggen, dat de laatste 

25 jaar in ons land geen exemplaren meer aangetroffen zijn. Uit de teruggezonden 

enquête-formuliertjes (waarvoor alle afzenders hartelijk dank!) resulteert het 

volgende lijstje van vangsten: Collectie Museum Amsterdam: Wijlre, 30.V. 1911 

en 7.VI.1912, 3 S S en 1 $ ; Breda, 27.VI.1907, S ; Domburg, 13-20.VI.1942, 

$. Collectie Museum Leiden: Zierikzee, 7.VII. 1884, £'$. Collectie Landbouw - 

Hogeschool Wageningen: Zierikzee, 7.VIL 1884, $ ; Gulpen, 5.VI. 1922, $ , op 

Lamium album. Collectie Verhoeff (Den Dolder): Gulpen, 5.VI.1922, $. 

Voor België heb ik slechts een drietal vangsten vermeld gevonden, nl. Com- 

blain-au-Pont (prov. de Liège), 30.VI. 1926, $ ; Eben (St. Pietersberg, prov. de 

Limbourg), 29.VI.1935, 2 $ $ ; Madave (prov. de Liège), 7.VI. 1953, 2 $ $ , 

op Echium vulgare. Hier durf ik niet op volledigheid aanspraak maken. Als 

verdere vliegplanten worden opgegeven Glechoma hederacea, Trifolium pratense 

en Salvia spec. 

Prof. P. Blüthgen was zo welwillend me op de verandering in de nomenclatuur 

attent te maken. 

31. Colletés similis Schck. Van deze, in 1953 voor het eerst door H. Sanders 

voor ons land van Hom vermelde bij (gevangen in 1949) ving ik op 8.VIL 1951 

een $ te Eindhoven. 

32. Spilomena troglodytes (Lind.) en Sp. enslini Blüthgen. In aansluiting op 

het artikel van J. P. van Lith (1955) kan ik als vangsten opgeven enslini, $ , 

gekweekt uit Rubus, 14. VI.1956 Eindhoven en troglodytes, 3 SS, 8.VII.1956, 

eveneens te Eindhoven (beide det. van Lith). 

33. Dolichovespula norvegica F„ een $ , gevangen 5.VIII. 1951 te Nuenen. 

34. Sapyga quinquepunctata F., een $ , 27.V. 1954 te Eindhoven, een ander 

$, 1.VI. 1942, Den Dungen (leg. Teunissen). Bovendien in de collectie Adri- 

aanse 3 $ $ en 1 S gevangen 17.V tot 2.VIL 1942 te Tilburg. Dit is wel de 

meest voorkomende van de voor ons land toch vrij zeldzame Sapyga-soorten. 

35. Sapyga clavicornis L. In de collectie Adriaanse een $ , gevangen 20.VI. 

1941 te Babberich. 
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36. Epeoloides coecutiens F. In de collectie van de heer Bemboom vond ik 

een $ van deze parasietbij, gevangen in augustus 1954 te Slagharen. In Limburg 

en Oost-Brabant niet zeldzaam, maar daarbuiten alleen vermeld van de Vecht- 

plassen en van Denekamp (1906). 

De heer G. Bemboom is een der bewoners van het Doofstommeninstituut te St. 

Michielsgestel en wijdt zich vrijwel geheel aan het verzamelen van insecten. Hij 

heeft reeds een grote collectie vlinders, kevers, wantsen, vliegen, bijen en wespen 

bijeengebracht. Medeleden, die in de gelegenheid komen eens bij hem te gaan 

kijken, zullen dit zeker de moeite waard vinden. 

Summary 

Distribution in Holland and partly in Belgium of the rare bee Anthophora 

plagiata (Ill. 1806), with some faunistical notes on other Aculeates. 

Literatuur 

Sanders, H., 1953, Over enkele zeldzame bijen. Nat.hist. Maandbl. Maastricht, 42 : 98. 

Lith, J. P. van, 1955, De Ned. Spilomena-soorten, Ent. Ber. 15 : 525—527. 

Eindhoven, N. Brabantlaan 21. 

Eine neue Trox-Art aus dem Togoland (Coleoptera-Scarabaeidae) 

25. Beitrag zur Kenntnis der Scarabaeiden 

von 

RENÉ MIKSIC 

Trox urbani nov. 

Klein, länglich, stark gewölbt, hinter der Mitte der Flügeldecken am breitesten 

und daselbst am höchsten gewölbt. Bräunlichschwarz mit (ausser dem dunklen 

Basalglied) hell gelbbraunen Fühlern. Die Beborstung hell, gelblichbraun, bloss 

auf den Flügeldecken dunkel schwarzbraun. 

Der Kopf vor den Augen mit scharf rechteckig vortretenden Wangen, von 

denselben zu der nadelscharfen und ganz einfachen Klipeusspitze gerade und 

stark dreieckig verengt, mit grosser aber flacher und ganz dichter Punktur. Die 

Klipealleiste kräftig, quer und gerade, die Stirn mit sehr kräftiger, dunkel tomen- 

tierter in doppelten Bogen gekrümmter Querleiste welche zusammen mit der 

Klipealleiste ein quergelegenes grosses B bildet. In der Mitte der Stirn ohne 

Höcker. 

Das Halsschild am Seitenrand vor den etwas seitlich vortretenden Hinterecken 

mit tiefer, in der Mitte mit noch einer aber flachen Ausbuchtung, von derselben 

zu den Vorderecken fast gerade verengt, krenuliert, mit ziemlich langen aber nicht 

dicht gestellten schmal lanzettförmigen Borsten gesäumt. Die Borstenreihe des 

Basalrandes ist viel dichter und besteht aus bedeutend kürzeren und etwas brei¬ 

teren Börstchen. Die Halsschildpunktur ist gross aber flach und nicht besonders 

dicht. Die Halsschildleisten ziemlich vortretend, dicht braun befilzt und mit ein¬ 

zelnen kurzen Börstchen besetzt. Die Mittelfurche breit aber flach, mit kaum 

merklicher Mittellinie, in der Mitte (wo die Leisten unterbrochen sind) mit einer 
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schwachen, flachen und breiten Längsschwiele, hinten zu einer breiten aber nicht 

tiefen Grube umgebildet. Auf der Scheibe befinden si-ch beiderseits je 2 Längs¬ 

leisten welche sich hinter der Mitte zu je einer Leiste verbinden und davor unter¬ 

brochen sind; die seitlichen von den genannten Leisten umschlossenen Längs¬ 

furchen sind flach aber fast ebenso breit wie die Mittelfurche. Am seitlichen Teil 

des Halsschildes befinden sich einige weitere Gruben und Erhabenheiten. 

Das Schildchen länglich oval. 

Die Flügeldecken mit aus mattbraun tomentierten und mit kurzen und dichten 

schwarzbraunen Börstchen besetzten kräftigen langovalen Höckern gebildeten 

Hauptreihen. Die Höcker nirgends kielartig verschmolzen, ziemlich schütter 

stehend und etwas ungleichmässig, jene der Suturalreihe viel kleiner. Zwischen 

den Hauptreihen mit je 2 Reihen grosser und grober Punkte. Die Schulterbeule 

ist kräftig, die Anteapikalbeule ebenfalls deutlich. Der Seitenrand vorne grob ge¬ 

kerbt und daselbst mit längeren und spärlicheren Borsten gesäumt, hinten glatt 

und mit feineren und ganz hakig nach rückwärts gebogenen Börstchen besetzt. 

Die Vordertibien mit kräftigem doppeltem Endzahn, sonst am Aussenrand ohne 

Spur von Zähnchen. 

Länge 6,5 mm. 

Fundort: Sokodé im Togoland (Zentralafrika). 

Untersuchtes Material: 1 Exemplar (Holotyp), mitgeteilt von Herrn Baraud 

(Bordeaux). 

Ich benenne diese neue Art zu Ehren des Herrn Dr. Stjepan Urban, Professor 

der Medizinischen Fakultät in Sarajevo. 

Das leider einzige Exemplar ist vortrefflich erhalten aber mit einem in Wasser 

unlösbaren Leim aufgeklebt, was mir eine Untersuchung der Unterseite und ev. 

Untersuchung der Kopulationsorgane (das Geschlecht des Exemplars ist äusser- 

lich nicht feststellbar) unmöglich macht. 

T. urbani nov. gehört in die luridus-Gruppe. Bei der Benützung der Mono¬ 

graphie dieser Gruppe von Dr. E. Haaf (1953, Die afrikanischen Arten der 

Gattung Trox F. — 1. Beitrag zur Kenntnis der Subfam. Troginae. Entom. Ar¬ 

beiten aus dem Museum G. Frey, 4 : 309—346) kommt man auf T. nasutus Har., 

aber die Rückenfurche des Halsschildes ist bei T. urbani nov. nur seicht, in der 

Mitte ohne markante querliegende Erhöhung, daselbst bloss mit einer ganz 

schwachen und flachen länglichen Schwiele, der Körper ist kleiner (Haaf gibt 

für T. nasutus Har. eine Länge von 7,5 bis 10 mm an) und anders proportioniert. 

Nach einer Photoaufnahme in der Arbeit des Herrn Haaf (1954, Ent. Arbeiten 

aus dem Museum G. Frey, 5, tab. XVII, Fig. 3) besitzt T. nasutus Har. ein ver¬ 

hältnismässig ziemlich grosses und breites Halsschild; dasselbe ist bei T. urbani 

nov. deutlich kleiner und an der breitesten Stelle etwas schmäler als die Flügel¬ 

decken an den Schulterbeulen. Endlich ist die grosse Entfernung der Fundorte 

beider Arten (T. nasutus Har. lebt in Capland, T. urbani nov. in Togoland) zu 

berücksichtigen. 

Sarajevo, ul. Marsala Tita 5 (post fah 178), Jugoslavia. 
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IN MEMORIAM F. C. DRESCHER (1874-1957) 

Van onze vriend A. M. R. Wegner, de huidige directeur van het 

Zoologicum te Bogor (Java), ontvingen wij de droevige tijding dat zijn enig 

gebleven medewerker, de heer F. C. Drescher, op 19 december 1957 in 

Carolus Ziekenhuis te Djakarta op 83-jarige leeftijd is gestorven. Slechts 

onder de jongeren zullen Drescher persoonlijk hebben gekend, daar hij 

1938 niet meer in Nederland is terug geweest; zijn naam is echter onafscheidelijk 

verbonden met de studie van de Maleise insectenwereld en Drescher’s heengaan 

roept, nu sterker dan ooit, herinneringen wakker aan een verleden vol actieve 

werkzaamheid en interessante belevenissen op dit terrein; — zijn dood treft ons 

daarom als een groot verlies voor onze wetenschap. 

Tot de dertiger jaren als welgesteld handelsman in Ned.-Indië werkzaam, 

doorstond Drescher de moeilijke depressie-periode tussen de wereldoorlogen als 

vele anderen met hem, totdat hij, in 1943, door een merkwaardige speling van 

het lot, in volle oorlogstijd als conservator voor entomologie aan het Zoölogisch 

Museum van ’s Lands Plantentuin verbonden kon worden, — een betrekking, die 

hij tot kort voor zijn dood mocht blijven vervullen. Als rustig en zeer behulpzaam 

mens werd Drescher alom geacht, terwijl hij als ijverig en bijzonder consciëntieus 

correspondent, niet het minst onder zijn talrijke relaties in het buitenland, grote 

waardering verwierf. Men kende hem wijd en zijd als een hartstochtelijk en nauw¬ 

gezet keververzamelaar, een hobby, waaraan hij een groot deel van zijn vrije tijd 

in Insulinde besteedde en die hem ook veel voldoening heeft geschonken. Evenals 

wijlen Edward Jacobson, van wie hij vooral in de Bandungse periode veel 

vriendschap ondervond, bracht Drescher uiterst belangrijke verzamelingen bij¬ 

een, die hij steeds zelfstandig liet bewerken. Over de resultaten daarvan kan men 

in een overvloed van publicaties van zijn medewerkers bijzonderheden vinden in 

binnen- en buitenlandse tijdschriften. Zelf publiceerde Drescher nimmer. Zoals 

H93 nis. 
mb., wr; 
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gezegd, was Drescher in hoofdzaak coleopteroloog, ofschoon zijn belangstelling 

lange tijd ook uitging naar Odonata en Hemiptera; in het bijzonder voor de 

kennis van de fauna van Java zijn Drescher’s uitgebreide collecties ook van deze 

groepen van groot belang gebleken. Zijn enorme keververzameling van vóór 

omstreeks 1928 schonk Drescher aan het Zoölogisch Museum te Amsterdam. 

Onverdroten bouwde hij daarna weer een nieuwe Java-collectie op, thans af¬ 

komstig uit andere streken van het eiland en aangevuld met materiaal uit Zuid 

Sumatra en centraal Celebes; deze laatste — minstens even waardevolle — ver¬ 

zameling werd in 1946 door het Buitenzorgse Museum aangekocht. Gezamenlijk 

vormen deze waarlijk unieke fauna-collecties een prachtige basis, waarop eenmaal 

met vrucht een „Coleoptera javanica” gecomponeerd zou kunnen worden. 

Met dankbaarheid zullen wij de grote hulpvaardigheid en toewijding gedenken 

waarmede deze vriendelijke en bescheiden mens steeds ieder, die er naar vroeg, 

zijn diensten als ervaren verzamelaar aanbood. Dit beseffen vooral zij, die het 

genoegen hebben gehad hem wat beter te kennen, zijn eenzelvigheid te leren be¬ 

grijpen en bovenal de „gulheid zijns harten” te ondervinden. Wij hopen spoedig 

iets meer te kunnen berichten omtrent de persoon van Drescher en zijn betekenis 

voor de entomologische wetenschap. 

Leiden. M. A. Lieftinck. 

Verslag van de 112e Zomerbijeenkomst 
door 

G. L. VAN EYNDHOVEN, Secretaris 

Onze 112e Zomerbijeenkomst werd gehouden in Hotel „Zeezicht” te West- 

terschelling, onder erepresidentschap van Prof. Ir. T. H. van Wisselingh. Sinds 

lange tijd waren wij niet meer op een der Noordzee-eilanden bijeen geweest en 

Terschelling was tot dusverre hiervoor nooit in aanmerking gekomen, omdat de 

reisgelegenheid vroeger tijdrovender en bezwaarlijker was dan tegenwoordig. 

Er waren 12 leden en begunstigers aanwezig, minder dan wij hadden gehoopt, 

doch verschillende bestuurs- en andere leden, die op onze zomerbijeenkomst trouw 

aanwezig plegen te zijn, konden om diverse redenen ditmaal niet aan de excursie 

deelnemen, onder wie de Secretaris, die op reis was naar Finland. 

Schrijver dezes moet zich in dit verslag dus geheel beperken tot de gegevens, 

die hem na afloop door verschillende deelnemers vriendelijkerwijze werden ver¬ 

strekt. 

De excursie werd ditmaal begunstigd door fraai, zeer warm weer. De laatste 

jaren werden onze bijeenkomsten steeds benadeeld door bar slechte weersomstan¬ 

digheden. 

De macrolepidopterologen hadden, naar de heer Van Wisselingh mij mede¬ 

deelde, ondanks het mooie weer weinig vangsten van betekenis. Trouwens, dit 

hele jaar zijn de Macrolepidoptera weinig talrijk. Over zijn ervaringen zal hij op 

de a.s. wintervergadering verslag uitbrengen. 

De heer Bentinck had verscheidene aardige vangsten van Microlepidoptera, 

waarover wij van hem eveneens een verslag mogen verwachten. 

De heer Fischer had op licht geen enkele bijzondere vangst, doch bij het 

meertje Dodemanskisten ving hij een $ exemplaar van de schietmot Cyrnus in- 
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solutus MdL., een soort welke bekend is van Centraal-Europa, Skandinavië, Fin¬ 

land en Spanje. In ons land waren reeds in 1930 door Mej. A. P. C. de Vos 

een zestal plaatsen vermeld, waar zij de larven (kokerjuffers) had verzameld. 

Imagines waren evenwel in ons land nog nooit waargenomen en dit $ was dus 

de eerste in Nederland bekende adultus. 

Voor zover het verzamelde materiaal van kevers, wantsen en andere insecten 

daartoe nog aanleiding geeft, zullen wij daarover op toekomstige bijeenkomsten 

of in de Entomologische Berichten ongetwijfeld nog nader horen. 

Tijdens de bijeenkomst werd een korte vergadering gehouden, waarbij voor de 

excursie van 1958 de Piasmolen bij Mook werd gekozen. 

Amsterdam-O., Zoölogisch Museum, Zeeburgerdijk 21. 

Mededeling van het Bestuur 

Gezien de zeer sterk gestegen portokosten heeft het Bestuur besloten met ingang 

van 1 januari 1958 het uitleenporto van de Bibliotheek evenals vroeger aan de 

leners in rekening te brengen. De Secretaris. 

Apatele euphorbiae F. Op een 

van zijn speurtochten in Drente zag 

mijn zoon bij Ruinen twee vlinders 

in ruststand op een paaltje van ruw 

berkehout zitten, waarvan hij bij¬ 

gaande foto maakte. Hij nam de 

dieren echter niet mee, omdat hij in 

de mening verkeerde met Apatele 

wegacephala F. te doen te hebben. 

Hoewel ik de dieren zo van de 

foto niet met zekerheid kon deter¬ 

mineren, zag ik toch wel dadelijk, 

dat het deze soort niet was. Daar¬ 

om vroeg ik hem nog cens naar 

deze vlinders uit te kijken. Tot zijn 

grote verrassing vond hij toen op 

hetzelfde paaltje weer een exem¬ 

plaar van de gefotografeerde soort, 

die nu als Apatele euphorbiae ge¬ 

determineerd kon worden. 

G. S. A. VAN DER MeULEN, 

van Breestraat 170, Amsterdam-Z. 1. 

Thera juniperata Hb. Op 19 oktober 1957 werd een exemplaar van deze spanner te 

Middenmeer in de Wieringermeerpolder op een lantaren gevangen. 

G. Houtman, Draaf singel 36, Hoorn. 

Vangnet voor kleine insecten. In Buil. Brookl. ent. Soc. 52 : 95 beschrijft G. B. Riley 

een net voor het vangen van kleine insecten, zoals Thrips en bladvlooien. -— Kr. 
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Phenacoccus sphagni (Green) in Holland 

by 

A. REYNE 

In 1947 I received from Mr. D. Hille Ris Lambers several slides with scale 

insects which he had found in Holland, while collecting aphids for his own 

studies. Among these scale insects there was a specimen collected near Bergen op 

Zoom (15.VI. 1941), where it was found on the upper sides of the leaves of 

the grass Molinia coenilea. During an excursion of the Dutch Entomological 

Society at Norg Mr. Hille Ris Lambers collected several specimens of this species 

on the roots of Molinia coerulea (4.VII. 1948). The distance between Bergen op 

Zoom (North Brabant) and Norg (Drente) is about 225 kms as the crow flies. 

As I failed to identify the specimen from Bergen op Zoom with any Phenacoc- 

«cf-species described from Europe, it was submitted to Dr. W. J. Hall (London) 

for identification. Dr. Hall informed me that it. was a typical Phenacoccus, though 

the antennae were 8-segmented, with only an indistinct pseudo-division of the 

apical segment. He had compared the specimen with Ph. graminicola Leonardi 

(a co-type from Italy, and a specimen from France). Dr. Hall thought that my 

specimen was close to Ph. graminicola, though the legs and antennae were some¬ 

what shorter, and the antennae only indistinctly 9-segmented. Some months later 

1 could examine 2 specimens of Ph. graminicola from Southern France by the 

courtesy of Dr. A. Balachowsky (Paris). I came to the same conclusion as 

Dr. Hall, but it struck me that the large circulus of Ph. graminicola (about 80 X 

30 fx) was wanting in the Dutch Phenacoccus-species; I believed to see faintly 

2 minute circuli on the first and second abdominal segments in the Dutch speci¬ 

mens, similar to those of Ripersia mesnili Balach. 

Several years later (in 1954) when I examined the specimens from Norg and 

Bergen op Zoom again, these circuli were distinctly observed, as the prepared 

specimens had become quite transparent. 

I was now convinced that the Dutch specimens belonged to an unknown species 

of Phenacoccus which I described as a nov. spec. When the MS. was completed, 

the descriptions of some Phenacoccus-species with 8-segmented antennae, found 

on grasses, were examined again. This time I came across a supplementary des¬ 

cription of Pseudococcus sphagni Green (Green, Entom. mo. Mag. 1920 : 119— 

120). Green’s original description of this insect {Entom. mo. Mag. 1915 : 178— 

179) is too concise to recognize his new species, and in the second description 

nothing is stated about circuli or wax pores (except the trilocular ones). The 

abnormal antennae, the cerarii, and the occurrence of P. sphagni on grasses on 

wet soil reminded me of my own specimens. By the courtesy of Dr. D. J. Wil¬ 

liams (of the Commonwealth Institute of Entomology), and the authorities of 

the British Museum, I could examine a slide with 3 specimens of Green’s P. 

sphagni. It was now clear that the Dutch specimens belonged to the same species, 

though not found in the nests of Formica picea Nyl. Green’s specimens had been 

collected by the ant-specialist H, S. J. K. Donisthorpe in the New Forest (Hants, 

England) on the roots and stems of grasses, and also loose in the galleries, in the 

nests of Formica picea in a Sphagnum-bog (22.VII. 1914, and 18.VII. 1918). 

This is, as far as I know, the only locality from which Green’s species is known 
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at present. Mr. Hille Ris Lambers informs me that the specimen from Bergen 

op Zoom was found on the leaves of Molinia coerulea, half shaded by Salix aurita, 

growing on the border of a little fen; there was some Sphagnum in the neigh¬ 

bourhood but very little on the find-spot. Formica picea, though present in the 

environments of Bergen op Zoom, was wanting there. A Myrmica sp. was visiting 

aphids on the willow. At Norg a Myrmica sp. was seen near the coccids, but 

Formica picea was absent there. He once examined a nest of the latter ant near 

Gerritsflesch (Guelderland), but it contained neither aphids nor coccids. 

In September 1957 Mr. E. T. G. Elton examined three nests of Formica picea 

and two of Myrmica sp. for me near the Deelense Was, a little heath-lake about 

10 kms north of Arnhem. He also examined the roots of plants of Molinea 

growing there, but failed to find Ph. sphagni. 

Phenacoccus sphagni (Green) is redescribed below. The description is based 

on 6 adult females from Holland, and the 3 specimens of Green, given in loan 

by the British Museum (slide labelled ”Pseudococcus sphagni Green. From nest 

of ant, Formica picea, New Forest, Hants, coll. Donisthorpe VII 1918”, and 

numbered: B.M. 1940.180). Green’s specimens were probably mature females; 

they measure 4X2 mm on the slide. All measurable features of the 9 examined 

specimens were tabulated but no noticeable differences were found, except that 

most Dutch specimens were younger and smaller than those from England. 

The larval stages and the adult male are still unknown. 

Habit. Colour pinkish or dull redbrown. Dimensions (on the slide) from 

2.0 X 0.8 to 4.0 X 2.0 mm. The specimens from Norg had 3—4 pairs of 

indistinct wax projections at the anterior, and 3 pairs at the posterior end of 

the body; the dorsum was slightly dusted with wax. Green (1920) observed that 

the living specimens which he received, made large ovisacs; the largest was 7 mm 

long and filled with pinkish eggs. Ovisacs were absent in the living specimens 

which I received from Norg (4.VII.1948) ; only one of the prepared specimens 

had some well-developed eggs in the interior of the body. 

Antennae usually 8-segmented, but the apical segment may show an in¬ 

distinct division in two parts (fig. 1). Among 16 antennae examined there was 

an indication of such a pseudo-division in 8 antennae; it was always located just 

above the sensory hair in the middle of the apical segment. Three antennae of the 

Dutch specimens seemed to be 7-segmented; in one the 7th and 8th segments 

were largely fused, in 2 others the segments IV and V. Length of antennae 

375—400 ix. Number of hairs on the antennal segments: I 4, II 3—5, III 5—6, 

IV 3—5, VI 5, VII 5 and 1 sensory hair, VIII 17—18 ordinary hairs and 4 

sensory hairs (1 in the middle of the segment, and 3 near the top). The sensory 

hairs near the top of segment VII, and that on the middle of the apical segment 

are always distinctly developed. 

The legs show no special features (fig. 2). There is a denticle on the claw. 

The ungual digitules are knobbed, the tarsal ones acute (fig. 3). The femur and the 

tibia are about of the same length (ca. 200 ^), and the tarsus (without claw) 

half as long (80—90 /x). The following number of hairs were counted on the 

different segments of the hind leg: coxa 8—9, trochanter 4—5 (of which one 

very long), femur 12—18, tibia 12—16 (and 2 spine-like hairs at the distal end), 

tarsus 8—10 (and 2 hair-like tarsal digitules). 
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Labium 2-segmented, short, bluntly pointed (fig. 4); length about equal 

to width at base (ca. 85 g), or slightly less. The rostral loop is short, reaching 

labium over a distance about equal to its length. Observed from the ventral side 

the labium shows 1 pair of hairs on the basal segment, and 10 pairs on the apical 

segment. Further 2 faintly sclerotized plates are observed at the base of the labium, 

each with 3 hairs. There is nothing peculiar in this setal patron, as it is found 

in most Pseudococcidae. 

Dorsal surface. Eyes, ostioles, and anal lobes‘distinct, the latter especi¬ 

ally in the younger specimens (figs. 7 and 5). The dorsum is provided with 

small lanceolate spines (fig. 10). It has a large number of trilocular pores, evenly 

spread over the surface. Tubular pores scarce, sometimes 1 or 2 on head, few on 

thorax, more on abdomen, especially on the posterior segments (fig. 7); dimensi¬ 

ons 8—10 X 2—3 g. Multilocular and quinquelocular pores are wanting on the 

dorsal surface. Anal ring (fig. 11) with 3 rows of pores, and 6 anal hairs (length 

100—125 g). 

The anterior end of the body shows usually 6—8 pairs cerarii, of which 

the third pair is placed about opposite to the eye (fig. 9). The 4 foremost cerarii 

have as a rule 3 lanceolate spines, and are provided with 5—6 trilocular pores, 

sometimes 8. In one case the 8th cerarius, opposite to the posterior spiracle, was 

still recognizable (2 spines, 2 pores). At the posterior end of the body usually 

5—7 cerarii are observed with only 2 lanceolate spines (fig. 10) and 4—8 trilocu¬ 

lar pores. In one of my specimens the cerarius on the anal lobe has 3 spines and 

about 10 pores; in another specimen the ultimate cerarius has 12—15 pores, and 

the penultimate one 12—13 pores. It is sometimes difficult to decide which spines 

and which pores belong to a particular cerarius. The cerarii in the middle part of 

the body are wanting; sometimes single spines with an adjacent pore seem to 

represent the rest of a cerarius. The foremost and hindmost cerarii are always well 

developed; these had apparently given rise to the wax projections at the anterior 

and posterior end of the body, as observed in the specimens from Norg. In one 

of these specimens the cerarii were placed on faintly sclerotized plates, but these 

plates were not visible in the other specimens. 

Ventral surface. Only hairs present (figs. 7 and 8); small spines, as 

observed on the dorsum, wanting. The medioventral hairs are rather long, on the 

head 80—120 g, on the abdomen 50—100 g. Apical hair on anal lobe 200—250 

g, accessory hair 100—125 g. The abdominal segment preceding the anal lobe 

bears at its sides a prominent hair, length 100—130 g (fig. 8). 

Four types of wax pores are observed on the ventral surface. The trilocular 

pores are regularly scattered as on the dorsum, but less numerous. Some stellate 

quinquelocular pores are observed near the labium, and between the labium and 

fore legs. Sometimes single stellate pores are present near the base of the middle 

and hind legs (fig. 7). The total number of stellate pores observed in each of 

the 9 examined specimens varied from 16—23. Multilocular pores are numerous 

on the posterior abdominal segments, around the genital fissure. Forward they 

only reach the second or third segment before the genital fissure (fig. 7). Tubular 

pores scarce on thorax, more on abdomen, especially on the posterior segments; 
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shape and dimensions similar to those on the dorsal side (fig. 7). Dimensions: 

trilocular pores 3 /x, quinquelocular pores 4—5 /x, multilocular pores 7—8 jx 

(with 12 loculi). 

A special feature of Ph. sphagni (Green) is the presence of 2 very small but 

distinct circuli on the first and second abdominal sternite, similar to those of 

Ripersia mesnili Balach. (fig. 6 and 7). The foremost circulus has a diameter of 

8—13 /x, the second one of 10—22 /x', in every specimen the posterior circulus 

was the largest of the two. If the cerarii on the anal lobe are taken as the first 

pair, the anterior circulus is found about in the line of the 7th pair, and the 

posterior circulus in the line of the 6th pair of cerarii. In the 6 specimens from 

Holland the circuli were quite distinctly observed. This was only the case in one 

of Green’s specimens; in a second one only the posterior circulus was visible, 

but it had shifted from its proper place, and was distorted. This was probably due 

to faults of the preparation. The abdomen was falted, and pressed flat, so that 

even the genital fissure was invisible, though quite distinct in all Dutch specimens 

prepared by myself. 

Summary. The adult female of Ph. sphagni (Green) can be recognized by 

the following characters. A pinkish Phenacoccus living on grasses on wet soil; 

dimensions when full-grown about 4X2 mm. Slightly dusted with wax, with 

rudimentary wax projections at the anterior and posterior end of the body. Mature 

females with an ovisac with pinkish eggs. Sometimes found in the nests of 

Formica picea. 

In a microscopical preparation this species can be recognized by the presence 

of 2 minute circuli (about 10—20 fx) on the first and second abdominal segments. 

Antennae usually 8-segmented, but often with a pseudo-division in the apical 

segment; 4th and 5th segments sometimes partly fused. In the anterior part of 

the body usually 6—7 pairs of cerarii, of which the 3—4 foremost ones have 

commonly 3 spines. In the posterior part of the body usually 5—7 pairs of cerarii 

with 2 spines. Cerarii in the middle part of the body wanting. Four types of 

wax pores, trilocular and tubular pores on dorsum and venter, quinquelocular 

and multilocular pores only on the ventral side. Tubular pores scanty on thorax, 

more on abdomen, especially on the posterior segments. About 20 quinquelocular 

pores around the labium, sometimes single pores at the base of the middle and 

hind legs. Multilocular pores numerous around the genital fissure, extending 

forward to the second or third segment before that fissure. Ostioles and anal lobes 

distinct, especially in younger specimens. Anal lobe with a long hair (200—250 jx) 

and an accessory hair which is about half as long. Rather long hairs in the medio- 

ventral area between the antennae (80—120 /x). There is a long hair at the sides 

of the abdominal segment preceding the anal lobes (100—120 ^). 

Explanation of figures 

1) Antenna (X 300). The sensory hairs are drawn too thick to show them clearly. 
2) Hind leg (X 200). 
3) Claw of the same leg (X 630); t is the tendon by which the claw is moved. 

4) Labium with the rostral loop, seen from the ventral side (X 430). The faintly scle- 
rotized plates at the base of the labium are stippled. 

5) Posterior ostiole (X 300). 
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6) Circuli; at left the anterior circulus, at right the posterior one (X 630). The 2 upper 
pairs are taken from specimens from Norg (Holland), the lower pair from a specimen 
from the New Forest (England). The posterior circulus in the last mentioned specimen 

was apparently distorted during preparing. 
7) Young adult female, seen from the ventral side (X 45). The quinquelocular pores are 

indicated by black dots, the multilocular pores by open circles. The position of the 2 
minute circuli is shown. Only some prominent hairs in the frontal area, and at the 

posterior end of the abdomen are drawn; the others are omitted. At the foot of the 

figure: at left a multilocular pore (X 1000), at right a tubular pore (X 630) from 

the abdomen, seen from the side. 
8) Posterior end of fig. 7 (X 100) to show the different hairs; wax pores omitted. The 

genital fissure, and the (dorsal) ostioles are indicated; of the 3 posterior cerarii only 

the tips of the spines are visible. 
9) Cerarii in the frontal area of the dorsum (X 430); the basal segment of the antenna, 

and the eye are shown. The mediodorsal line is indicated by a broken line. 

10) Lanceolate spines from the dorsal side (X 630). Upper row, from left to right: a small 
spine from the middle of the dorsum, and a spine from the ocular cerarius. Lower 

row, from left to right: cerarian spines from the ultimate, penultimate, and ante¬ 

penultimate cerarius. 
11) Half of anal ring (X 430); only the basal part of the anal hairs is drawn. 

Amsterdam-O., Zoologisch Museum, Zeeburgerdijk 21. 

Catalogus Faunae Austriae, onder leiding van Prof. Dr. Hans Strouhal. Uitgave van 

de Akademie der Wissenschaften te Wenen. 

Van deze Catalogus zijn de volgende delen in de Bibliotheek : 

Stroual, H., Scorpionidea, Palpigradi. 

Beier, M., Pseudoscorpionidea. 

Ebner, E., Saltatoria, Dermaptera, Blattoidea, Mantoidea. 

Zimmermann, S., Hymenoptera-Tubulifera: Cleptidae, Chrysidae. 

Smit, F. G. A. M., Siphonaptera. 

Bij elke soort wordt de verspreiding in Oostenrijk naar grotere gebieden opgegeven, be¬ 

nevens de globale verspreiding van de soort buiten Oostenrijk. Ongetwijfeld een faunistisch 

belangrijke publicatie. — Kr. 

The Larval Trombiculid Mites of California (Acarina: Trombiculidae). Univ. of Calif. 

Publi. in Entom., 11 (1) ; 1—116, pl. 1—26. Univ. of California Press, Berkeley 4, Cal., 

1956, $ 2.—. 

In deze goed doorwrochte publicatie worden 56 larven beschreven en met hun meest 

typische kenmerken in duidelijke tekeningen afgebeeld. Na de uitgebreide onderzoekingen 

die reeds in het Australaziatische gebied zijn verricht, wordt nu ook de fauna van Noord- 

Amerika beter bekend. Hoeveel soorten van deze Trombiculidae op aarde rondlopen, is 

niet te schatten. Hier worden weer 15 nieuwe beschreven. Helaas zijn haast al deze dieren 

slechts als larve bekend; het geld, dat nodig zou zijn voor het op behoorlijke schaal kweken 

van adulti, wordt evenwel opgemaakt voor niet-acarologische doeleinden, welke men 

belangrijker acht. In medisch opzicht zijn deze vaak hinderlijke en ziekteoverbrengende 

mijten bij ons gelukkig niet van belang. —- G. L. van Eyndhoven. 

Thysanoptera. Ondergetekende zou gaarne alcoholmateriaal van Nederlandse Thysano- 

ptera willen ontvangen. Buisjes met alcohol worden desgevraagd toegezonden en verzend¬ 

kosten zullen worden vergoed. 

Dr. C. Franssen, Groenestraat 34, Bennekom. 
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Kevervalien tot wering van de Japanse kever 

(Popillia japonica Newm.) 

Traps for prevention of the Japanese beetle 

door/by 

P. H. VAN DE POL 

Plant enziektenkundige Dienst, Wagenin gen 

Op aanbeveling van de European Plant Protection Organization (EPPO) ge¬ 

bruikt de Plantenziektenkundige Dienst sinds enkele jaren kevervalien. Deze dienen 

er toe eventuele exemplaren van de Japanse kever (Popillia japonica Newm.), 

welke met vliegtuigen, schepen of andere transportmiddelen of met goederen 

ons land zouden binnenkomen, tijdig op te vangen en onschadelijk te maken 

(van de Pol — 1956). 

De vallen zijn vervaardigd volgens Amerikaanse gegevens. Zij bestaan uit een 

trechter, waarop vier vleugels gemonteerd zijn. In het centrum van de vleugels 

bevindt zich een flesje, waarin zich het lokmiddel bevindt. Aan de trechter is 

een busje bevestigd, waarin de gevangen kevers terecht komen. 

Foto Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen 

Links Japanse kever (Popillia japonica Newm.), rechts Rozenkever (Phyllopertha 

horticola L.). Vergroot 

De werking der vallen berust zowel op het effect van het gebruikte lokmiddel 

als op dat van de gele kleur, die zij hebben. Als lokmiddel wordt een mengsel 

van 10 volumedelen geraniol op 1 volumedeel eugenol gebruikt. Het lokmiddel 

verdampt door middel van een katoenen pit, die uit het flesje steekt. De vallen 

zijn geheel geel geverfd, welke kleur op deze kevers nl. een attractieve werking 

blijkt uit te oefenen. 

De vallen zijn geplaatst op die punten, waar gevaar bestaat, dat de Japanse 

kever ons land binnendringt, nl. in de havens van Vlissingen, Rotterdam en 

Amsterdam en op de vliegvelden lepenburg, Valkenburg, Schiphol en Soesterberg. 
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In de havens zijn zij vooral geplaatst aan of in de nabijheid van de kaden, waar 

schepen aankomen uit Japan en de Verenigde Staten. Op de vliegvelden bevinden 

de vallen zich rondom die gedeelten van het terrein, waar de vliegtuigen aankomen 

en geopend worden en waar de lading wordt uitgeladen en opgeslagen. 

Gegevens uit andere landen wijzen op het belang van deze maatregelen. Zowel 

op het vliegveld Prestwick (Schotland) als op de vliegvelden in Californië en 

Hawaii werden Japanse kevers, welke met vliegtuigen waren meegekomen, waar¬ 

genomen. In verband met het feit, dat het intercontinentale luchtverkeer steeds 

toeneemt, wordt ook het gevaar dat schadelijke insecten van het ene werelddeel 

naar het andere worden overgebracht, steeds groter. Dit is dan ook de overweging 

van EPPO geweest om tot het adviseren van het plaatsen van Japanse kevervallen 

in West-Europa over te gaan. 

De controle van de vallen heeft plaats door ambtenaren van de Plantenziekten- 

kundige Dienst. Jaarlijks wordt in het tijdvak van 15 juni tot 1 oktober de inhoud 

van de vallen om de twee weken nagegaan en worden de in de vallen aangetroffen 

kevers voor determinatie naar Wageningen gezonden. Tot dusver is de Japanse 

kever niet aangetroffen. Aangezien het wellicht interessant is vast te stellen van 

welke families bepaalde soorten op deze vallen reageren, volgt onderstaand een 

overzicht van de in 1956 gevangen kevers op de vliegvelden Iepenburg (12 

vallen), Valkenburg (13 vallen), Schiphol (26 vallen) en Soesterberg (4 vallen). 

Tabel 1. Overzicht van in 1956 met behulp van Japanse kevervallen gevangen kevers op 

vier vliegvelden in Nederland. 

Survey of the beetles caught in 1956 at four airports in the Netherlands with Japanese 
beetle traps. 

Iepenburg Valkenburg Schiphol Soesterberg Totaal 

Carabidae 10 11 21 
Dytiscidae 1 2 3 
Staphylinidae 1 6 7 
Silphidae 1 1 
Histeridae 6 6 
Coccinellidae 1 6 7 
Hydrophilidae 4 8 17 29 
Scarabaeidae 9 6 21 18 54 
Phyllopertha 44 2 2121 2167 
horticola L. 

Elateridae 1 2 1 4 
Telephoridae 1 3 3 7 
Cerambycidae 1 1 
Chrysomelidae 1 1 
Curculionidae 5 1 6 

Totaal 25 61 84 2144 2314 

Uit dit overzicht blijkt duidelijk, dat vertegenwoordigers van de meeste kever- 

families niet of nauwelijks op de vallen reageren. Een uitzondering hierop maken 

de Scarabaeidae. Hiervan is het vooral de nauw met de Japanse kever verwante 

rozenkever (Phyllopertha horticola L.), die in grote aantallen wordt gevangen. 

In 1956 bestond 94% van de vangst uit rozenkevers, in 1955 was dit 90%. De 

resterende 6 en 10% van de vangst werd gevormd door vertegenwoordigers van 

resp. 13 en 8 families. 
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Summary 

A survey is given of Coleoptera caught in Japanese beetle traps at four airports 

in the Netherlands in 1956 (table 1). It appears that most Coleoptera families 

do not react at all or react only slightly upon the traps. The Scarabaeidae form 

an exception hereto. Especially the garden chafer (Phyllopertha horticola L.) 

which belongs to this family and which species is closely related to the Japanese 

beetle has been caught in large numbers. In 1956 94% of the total catch consisted 

of garden chafers; the remaining part consisted of representatives of 13 families. 

In 1955 these figures were respectively 90% and 8 families. 

Up till now the Japanese beetle has not been found in the Netherlands. 

Literatuur 

Pol, P. H. van de, 1956, Maatregelen tot wering van de Japanse kever (Popillia japonica 

Newm.). Tijdschr. Pl.ziekten, 62 (1956): 204—208. 

Barrett, Ch. and A. N. Burns, Butterflies of Australia and New Guinea, N. H. Se¬ 

ward Pty. Ltd., Melbourne, 1951 (prijs £ 2.15.10). 

Door de belangrijke emigratie, welke de laatste jaren van ons land uit naar Australië heeft 

plaats gehad, is ons contact met dit werelddeel evenredig toegenomen. Ook de entomoloog 

heeft onder deze omstandigheden meer kans op vlindermateriaal uit dit gebied dan voor¬ 

heen, waartegenover de emigrant, die belangstelling heeft voor de hem omringende natuur, 

behoefte zal gevoelen aan enige voorlichting. 

In verband hiermede werd voor onze bibliotheek bovengenoemd boekje (187 p.) aange¬ 

schaft, dat in kort bestek een duidelijk globaal overzicht geeft van de dagvlinderwereld van 

Australië en het bijbehorend deel van Nieuw-Guinea. De bestaande handboeken van Water- 

house & Lyell — Butterflies of Australia (1914) — en van Waterhouse alleen — What 

butterfly is that ? (1932) — zijn uitverkocht en voor wat eerstgenoemd werk betreft niet 

meer up to date te noemen. Het nieuwe werkje dient nu om in de ontstane behoefte te 

voorzien zonder daarbij al te zeer in détails te treden. Zoals gewoonlijk in dergelijke ge¬ 

vallen komen dan de Lycaenidae en de Hesperiidae nog al te kort, doch dit zijn de vlin¬ 

ders, die de belangstellende leek eerst in de tweede plaats opvallen. 

Burns, die een grote verzameling vlinders van Australië en Nieuw-Guinea heeft bijeen¬ 

gebracht, verzorgde het systematische gedeelte en de zorgvuldige beschrijving der behan¬ 

delde soorten. Barret voegde hier belangrijke gegevens over de biologie aan toe en aldus 

ontstond dit boekje, waarin iedere lepidopteroloog wel iets nieuws kan vinden. Een enkele 

maal glijden de schrijvers uit. Zoo op bladz. 111, waar van de kleine oranje Neptis-soort 

Rahinda consimilis stenopa Frhst. wordt verteld, dat deze vlinder „occasionally finds its way 

as far as Europe”. In „Seitz”, deel 9, staat op bladz. 598 te lezen, dat deze subspecies 

„am häufigsten nach Europa kommt” d.w.z. in papillotten. 

De 8 gekleurde platen, voor de grotere vlinders op verkleinde schaal, zijn nauwkeurig 

en zeer goed getroffen. De lezer zal echter moeten bedenken, dat veel van het schoons, 

dat hem wordt voorgezet, uitsluitend in Queensland en Nieuw-Guinea vliegt, zodat enige 

teleurstelling bij aankomst in Sydney of Melbourne zonder deze voorkennis begrijpelijk is. 

Voorts bevat het boek 10 foto’s, hoofdzakelijk van karakteristieke vangplaatsen, alsmede 14 

pentekeningen, vooral van rupsen en poppen. 

Als eerste inleiding tot de Australische vlinderwereld zal dit werkje van Barrett & 

Burns ongetwijfeld goede diensten kunnen bewijzen. — E. J. Nieuwenhuis. 
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Quelques Notes sur les Tipulidae des Pyrénées 

Les femelles inconnues de Dolichopeza hispanica Mannheims et de 

Tipula brolemanni Pierre 

par 

Br. THEOWALD 

Pendant trois excursions aux Pyrénées (4—9 et 22—31 juillet 1955, 5—8 juil¬ 

let 1956) on a récolté plusieurs espèces de la famille Tipulidae parmi lesquelles 

il-y-a quelques espèces importantes. 

Dolichopeza hispanica Mannheims (fig. 1, 2). De cette espèce j’ai récolté aux 

environs de Prades (Pyr. Or.) quelques larves et d’une de ces larves s’est dévelop¬ 

pée une imago femelle. 

Fig. 1. Tarière, vue de côté. a. Dolichopeza hispanica Mannheims; b. D. nitida Mik; c. D. 

albipes Ström. Fig. 2. Tarière, vue d’ en bas. a. Dolichopeza hispanica Mannheims; b. 

D. nitida Mik; c. D. albipes Ström. 

Description: Mésonotum brillant par opposition à albipes Ström qui a le 

mésonotum mat; le mésonotum à quatre bandes dorso-longitudinales sombres dont 

les bandes médianes sont étroitement séparées. L’aile noircie avec le stigma d’un 

brun sombre comme chez albipes (celle de nitida Mik plus ou moins jaunie avec le 

stigma d’un brun clair). Les tarses: la moitié terminale du tarse 1 et aussi les tarses 

2, 3 et 4 blancs (albipes: le troisième terminal du tarse 1 et le tarse 2 blancs, les 

tarses 3 et 4 bruns; nitida: le cinquième terminal du tarse 1 et les tarses 2, 3 et 

4 blancs). La tarière plus fine que celles d'albipes et de nitida\ les lamelles su¬ 

périeures légèrement courbées par opposition à albipes\ les lamelles inférieures plus 

longues que celles de nitida, qui les ont remarquablement courtes. 

Allotype: 1 9, France, Prades (Pyr. Or.), e.L, 15.VIII.1955 (coll. 
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Fig. 3. Tarière, vue de côté. a. Tipula bidens Bergroth; b. T. stigmatella Schummel; c. T. 
sarajevensis Strobl; d. T. brolemanni Pierre. Fig. 4. Tarière, vue d’ en bas. a. Tipula bidens 

Bergroth; b. T. stigmatella Schummel; c. T. sarajevensis Strobl; d. T. brolemanni Pierre. 
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Theowald, Musée Zoologique, Amsterdam); alloparatype: 1 $, Espagne, Anda¬ 

lousie, Algedras, 12/20.V.1925, leg. Zern y (Musée Vienne). 

Pales tenuipes Riedel. Largement répandue, mais rare dans toute l’Europe. In¬ 

connue en France et en Espagne. 2 $ $ Andorre (Gorge-San-Antonio), 1150 m, 

26.VII.1955. 

Pales flavipalpis Meigen. Commune dans l’Europe centrale et méridionale, in¬ 

connue aux Pyrénées. Plusieurs spécimens ont été capturés aux environs de Cau- 

terets (H. Pyr.). 

Tipula lateralis Meigen. En dehors d’un grand nombre de spécimens normaux, 

on a récolté en Andorre 1 $ et 4 $ $ très grands. Puisqu’il n’y-a pas de dif¬ 

férences dans l’appareil génital chez les mâles des grands spécimens et ceux des 

spécimens normaux, je crois que c’est une différence infra-subspécifique. Dans la 

collection Mannheims (Musée A. Koenig, Bonn) il-y-a un nombre de spécimens 

de cette grandeur provenant d’autres régions méridionales. 

Tipula zernyi Mannheims. Actuellement seulement connue aux Alpes. J’ai récolté 

quelques spécimens en Andorre et aux environs de Cauterets (H. Pyr.). J’ai vu un 

spécimen de Gavarnie (H. Pyr.). Tous les spécimens des Pyrénées et également 

ceux des Alpes ont été capturés au-dessus de 1100 m, de sorte que je crois que 

c’est une espèce spécifique aux montagnes. 

Tipula pallidicosta Pierre. Espèce commune aux montagnes mais inconnue aux 

Pyrénées. J’ai vu un nombre de spécimens des environs de Gavarnie (H. Pyr.) et 

des Bouillouses (Pyr. Or.) 

Tipula brunneinervis Pierre. Commune dans l’Europe centrale et méridionale. 

Inconnue aux Pyrénées. Récoltée dans plusieurs régions de l’Andorre. 

Tipula longidens Strobl. Espèce très rare. Connue en Espagne. J’ai récolté 1 $ 

et 2 $ $ en Andorre (1 $, Andorra-la-Vella, 24.VII.1955; 2 9$, Gorge-San 

Antonio, 26.VII.1955). 

Tipula brolemanni Pierre (fig. 3, 4). J’ai récolté la femelle inconnue de cette 

espèce en Andorre. 

Description : Très semblable aux femelles de bidens et de stigmatella. 

Abdomen d’un jaune obscur et brillant, plus obscur sur les côtés; tergites 8 et 9 

et la base des lamelles supérieures d’un brun-jaune brillant (bidens Bergroth et 

stigmatella Schummel : d’un noir brillant), les lamelles supérieures de la tarière 

pointues (celles de bidens et de stigmatella émoussées), la bande longitudinale 

membraneuse à la base des lamelles inférieures plus longue que celle des autres 

espèces, cette base avec un étranglement transversal. 

Allotype: 1 $, Andorre (Gorge-San-Antonio), 1150 m, 26.VII.1955 

(coli. Theowald, Musée Zoologique, Amsterdam); alloparatype: 1 $ Ribas 

(Pyr. Or.), 23/29.VI.1953, leg. H. Noack (coli. Mannheims, Museum A. 

Koenig, Bonn). 

Tipula stigmatella Schummel. J’ai récolté des larves de cette espèce en Andorre. 

Elles se sont développées en deux femelles. De ces femelles les tergites 8 et 9 et 

la base des lamelles inférieures ne sont pas d’un noir brillant, mais d’un brun 

brillant. Je n’ai pas remarqué d’autres différences entre ces femelles-là et celles 

des Alpes. 

Tipula rufina Meigen. Commune dans toute l’Europe, mais inconnue dans les 

Pyrénées. J’ai récolté des larves de cette espèce en Andorre. 
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Tipula staegeri Nielsen. Commune dans toute l’Europe le long de ruisselets. In¬ 

connue aux Pyrénées. J’ai récolté un grand nombre de larves en Andorre. 

Tipula subnodicornis Zetterstedt. Europe centrale et septentrionale. Cette espèce 

était inconnue dans les Pyrénées. Je vis 4 $ $ des Bouillouses (Pyr. Or.). 

Je remercie spécialement le ,,Uyttenboogaart-Eliasenstichting” qui donna une 

subvention pour une de ces trois excursions et M. le Professeur E. SéGUY, qui a 

bien voulu contrôler le texte français. 

Amsterdam-C, Kerkstraat 136. 

De geslachten Bombus en Psithyrus in de Biesbosch 

door 

C. J. VERHEY 

Bij het inventariseren van de Biesbosch is, vooral in 1955 en 1957, ook aan¬ 

dacht besteed aan bovenstaande geslachten. Dat wij er hier afzonderlijk melding 

van maken is gelegen aan het feit, dat na de afsluiting van het Haringvliet talrijke 

milieu-veranderingen in de Biesbosch zijn te verwachten, veranderingen, die ook 

in de fauna hun weerspiegeling zullen hebben. Het is bovendien goed om thans 

vast te leggen, welke soorten zich in een zoetwater-getijde-delta kunnen hand¬ 

haven of dit gebied frequenteren. 

9. Louw-Simons waard. 10. Kikvorschkil. 11. Moldiep. 
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Onze vangsten zijn niet uit de gehele Biesbosch, maar hoofdzakelijk beperkt 

tot de zgn. „Sliedrechtse Biesbosch”, een gebied ten noorden van het Wantij en 

omsloten door Boven Merwede en Nieuwe Merwede. De dijkbegroeiing en de ! 

griendflora zijn hier identiek aan de rest van de Biesbosch, terwijl ook de getij - 

beweging hier dezelfde is (± 2 m. verschil tussen hoog- en laagwater). Ook 

langs de Nieuwe Merwede in de richting Hollandsch Diep werden verschillende 

hommels gevangen (Tongplaat en Zuidplaat), alsmede in een binnendijks ver¬ 

waarloosde griend (Aloyse griend). 

De bloemen, die voornamelijk bezocht werden, zijn: Caltha palustris, Lamium 

albmn, Stach y s palustris, Ru bus spec., Epilobium hirsutum, Lythrum salie aria, 

Mentha spec., Symphytum officinale en Impatiens noli-tangere. Deze planten 

vormen de onderbegroeiing van eenjarige grienden, men vindt ze voorts langs 

kreken, op dijkbeschoeiingen en op open plaatsen in de grienden als b.v. griend- 

werkersketen. In een griend je langs het Moldiep en in de Aloyse griend hebben 

we met succes b?2patiens glandulifera uitgezet, een „hommelbloem” bij uitnemend¬ 

heid, die dan ook zeer in trek was. 

Bombus hortormn (L.) 

Kikvorschkil, 19.VII.1955, 2 exemplaren, 9 en 9, op Symphytum. 

Moldiep, 26.VIII.i955, 2 9 £ , op Impatiens. 

Aloyse griend, 25.VIII.1955, 2 exemplaren, $ en 9 , op Impatiens. 

Bombus distinguendus Mor. 

Jongeneele Ruigt, 1.V.1943, 1 9 . 

Ottersluis, 22.V. 1948, 1 9. 

Bombus paseuorum romanioides Kriig. 

Jongeneele Ruigt, 1.V.1943, 2 9,9. 

Aloyse griend, 25.VIII.1955, 5 £3,1 9 , op Impatiens. 

Moldiep, 26.VIII.i955, 1 9 op Impatiens. 

Tongplaat, 5.IX.1955, 2 '$ $ . 

Zuidplaat, 9.V.1957, 1 9. 

Nieuwe Kat, 16.VII.1957, 2 $ $ , op Lythrum. 

Ottersluis, 27.VIII.1957, 1 .9, op een zomerkade aangetroffen, nadat de pol¬ 

der geheel onder water was geweest. 

Ottersluis, 29.VIII. 1957, 2 exemplaren, $ en 9 , op Cirsium, die na de over- i 

stroming weer boven water komt. 

Bombus muscorum (L. sensu F.) 

Ottersluis, 22.IX. 1941, 1 $ . 

Ottersluis, 11.X.1947, 1 9. 

Ottersluis, 14.IV. 1948, 1 9 . 

Tongplaat, 5.IX.1955, 1 $ . 

Bombus equestris (F.) 

Hengstpolder, 23.IV. 1943, 1 9 . 

Hengstpolder, 6.V.1944, 1 9 • 

Hengstpolder, 22.VIII.1955, 3 $ $ en 1 9 . 

Huiswaard, 22.VIII.1955, 1 9 , op Symphytum. 

Tongplaat, 5.IX.1955, 1 $ . 

Nieuwe Kat, 16.VII.1957, 5 $ $ en 1 9 , op Lythrum. 



BOMBUS EN PSITHYRUS IN DE BIESBOSCH 35 

Ottersluis, 29.VIII.1957, 1 

Bombus lapidarius (L.) 

Ottersluis, 22.IX.194l, 1 g . 

Ottersluis, 19.VIII. 1948, 1 $ . 

Kikvorschkil, 19.VII.1955, 1 $, op Symphytum. 

Louw-Simonswaard, 26.VII.1955, 1 £ , op Lythrum. 

Hengstpolder, 22.VIII.1955, 1 $. 

Ottersluis, 27.VIII. 1957, 1 $ , spoelt na overstroming dood aan, is hierdoor 

’s nachts verrast geweest. 

Ottersluis, 29.VIII.1957, 1 fouragerend op Cirsium die na overstroming 

weer boven water komt. 

Bombus pratorum (L.) 

Kikvorschkil, 19.VII.1955, 1 $ , op Symphytum. 

Nieuwe Kat, 16.VII.1957, 1 $ , op Lythrum. 

Bombus hypnorum (L.) 

Huiswaard, 22.VIII.1955, 1 $ , op Symphytum. 

Kikvorschkil, 19.VII.1955, 2 $ £ , op Symphytum. 

Nieuwe Kat, 16.VII.1957, 1 £ , voor het nest onder een wilg. Na de over¬ 

stroming van 25/26.VIII. 1957 was dit nest verdwenen. 

Zuilespolder, langs het Moldiep, 25.V.1957, een nest in een knotwilg. 

Bombus terrestris (L.) 

Kikvorschkil, 19.VII.1955, 2 $ $ , 1 Ç , op Symphytum. 

Huiswaard, 22.VIII.1955, 2 £ £ , op Symphytum. 

Louw-Simonswaard, 26.VIII.1955, 1 £ , op Lythrum. 

Tongplaat, 5.IX.1955, 1 $ . 

Nieuwe Kat, 16.VII.1957, 1 $, 1 £ , op Lythrum. 

Bombus lucorum (L.) 

Huiswaard, 22.VIII.1955, 1 £ , op Symphytum. 

Hengstpolder, 22.VIII. 1951, 1 £ . 

Kikvorschkil, 19.VII.1955, 3 £ £ , op Symphytum. 

Louw-Simonswaard, 26.VIII.1955, 2 $ £ , op Lythrum. 

Psithyrus rupestris (F.) 

Ottersluis, 11.IV.1943, 1 $. 

Psithyrus campestris (Panz.) 

Hengstpolder, 26.VIII.1955, 1 $ . 

Uit bovenstaand overzicht blijkt, dat in de Biesbosch slechts de gewoonste soor¬ 

ten voorkomen. Aangezien practisch iedere winter de Biesbosch-grienden en 

-buitenpolders enige keren onder water komen te staan, zal of ieder jaar her- 

populatie van het omringende gebied uit plaats vinden, of zullen slechts die soor¬ 

ten er stand houden, die in holle knotwilgen nestelen. 

Resumé 

Quelques espèces des genres Bombus et Psithyrus sont énumérées qui ont leur 

habitat dans le Biesbosch, un delta à marée d’eau douce en Hollande. 

Dordrecht, Hugo de Grootlaan 51. 
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Lempke, B. J., De Nederlandse Trekvlinders, met illustraties van G. Bank Jr. N.V. 

Uitgeverij W. J. Thieme en Cie, Zutphen, 1957. 

De uitgave van dit werkje werd mogelijk gemaakt door de hulp van de Uyttenboogaart- 

Eliasenstichting, het Dr. Jac. P. Thijsse-fonds en het Greshoff-fonds van de K.N.N.V. 

In dit boekje wordt een overzicht gegeven van de resultaten van het trekvlinderonderzoek, 

dat gedurende 16 jaar in Nederland door Lempke en zijn medewerkers is verricht. Om de 

resultaten van een dergelijk onderzoek zo goed mogelijk te doen zijn, is het noodzakelijk, 

dat een zo groot mogelijk aantal personen jaarlijks waarnemingen inzendt. Tot nu toe ge¬ 

schiedde dit in hoofdzaak alleen door ervaren entomologen, doordat het voor leken en be¬ 

ginnende entomologen moeilijk was te beoordelen, indien zij iets omtrent het trekken van 

vlinders waarnamen, met welke soort zij hadden te doen. Ten einde dit ook voor de laatste 

groep waarnemers te vergemakkelijken, zijn naast een beschrijving van de tot nu toe in ons 

land bekende trekvlinders en mededelingen omtrent hun voorkomen, afbeeldingen opgeno¬ 

men, getekend door G. Bank Jr. 

De tekeningen getuigen van een grote vaardigheid en zijn zeer nauwgezet uitgevoerd, al 

is het jammer dat ze niet in kleurendruk zijn gegeven, waardoor het herkennen van de dieren 

zou zijn vergemakkelijkt. Ook ware het m.i. beter geweest alle vlinders op ware grootte 

weer te geven en niet, zoals met een aantal soorten is geschied, vrij sterk vergroot. De al¬ 

gemene indruk der dieren zou daardoor meer tot zijn recht zijn gekomen. 

Toch geloof ik, dat lezing van dit werkje vele entomologen en ook personen met minder 

ontwikkelde lepidopterologische kennis er toe zullen brengen hun medewerking aan het 

trekvlinderonderzoek te verlenen. Indien dit het geval is, zal het werkje aan zijn doel 

hebben beantwoord en zullen de resultaten van dit zeer interessante onderzoek in de vol¬ 

gende jaren nog beter zijn, dan zij in de afgelopen 16 jaar zijn gevoerd. — T. H. van 

WlSSELINGH. 

Cushing, E. C., History of Entomology in World War II. 

De Bibliotheek ontving dit boek ten geschenke van de Smithsonian Institution. Het is een 

biezonder leesbaar en interessant relaas over de strijd van entomologen en medici tegen de 

door insecten en mijten overgebrachte ziekten. In vroeger tijden zijn vele oorlogen door de 

insecten en niet door de wapenen beslist. Ook nu had zeer gemakkelijk de oorlog op dit 

front beslist kunnen worden en een katastrofe als de „zwarte dood” kunnen volgen. 

In nauwelijks honderd bladzijden worden de voornaamste problemen besproken op een 

zeer onderhoudende wijze, die dit boekje als een detectiveroman doet lezen. — Kr. 

Dagvlinders van Schouwen. In de tweede helft van juli 1957 logeerde ik tussen Burgh en 

Burghsluis. Ons pension lag zeer ongunstig voor avondvangst en bovendien waren bijna alle 

avonden koud en erg winderig, zodat ik me hoofdzakelijk tot waarnemingen van dagvlinders 

beperkt heb. T'hymelicus lineola O. was langs de hele duinkant te vinden van Burgh tot 

Scharendijke, maar van de verwante T. sylvestris Poda ontbrak, net als op Goeree indertijd, 

elk spoor. Ochlodes venata Bremer et Grey vloog in de buurt van struikgewas bij Burgh en ' 

Haamstede. Pieris rapae L. was met Maniola jurtina L. de gewoonste dagvlinder en ook 

P. bras sic ae L. was in flink aantal aanwezig. Frappant was echter het zeer schaarse voor¬ 

komen van P. napi L. 

Aricia agestis Schiff, is ongetwijfeld een gewone soort in het westen van het eiland. Hoe¬ 

wel de zomergeneratie pas begon te verschijnen, trof ik haar overal aan. Polyommatus icarus j 

Rott. begon pas te vliegen, maar leek me vrij veel voor te komen. Hipparchia semele L. 

zag ik hier en daar in de duinen, maar helaas nergens in aantal, terwijl het eigenlijk juist 

om de duinpopulaties van deze soort begonnen was. Pyronia tithonus L. was op verschil¬ 

lende plaatsen langs de duinrand, waar bloeiende bramen stonden, aanwezig maar niet 

overtalrijk. Van Fabriciana niobe L. zag ik slechts een enkel afgevlogen exemplaar en ook 

Issoria lathonia was slechts spaarzaam aanwezig. — Lpk. 
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Doctor H. H. Evenhuis 

Op 21 januari j.l. promoveerde ons medelid, de heer Evenhuis, aan de Rijks 

universiteit te Groningen tot Doctor in de Wis- en Natuurkunde op een proef 

schrift, getiteld: 

Een oecologisch onderzoek over de Appelbloedluis, Erioso 

(Hausm.), en haar parasiet Aphelinus mali (Hald.) in Nederlanp^Jl^ 

De Redactie biedt hem haar oprechte gelukwensen aan met hét Behaalde succes. * 

MAR 3 11958 
Betaling van contributie 

De Penningmeester verzoekt de leden hun contributie voor 19^£ep 

hun abonnement voor het Tijdschrift voor Entomologie te storten op postrekening 

188130 ten name van Penningmeester Ned. Entom. Ver., Den Haag. 

Ter vermijding van extra correspondentie wijst hij er op, dat de abonnements¬ 

prijs voor het tijdschrift thans f 10 per jaar bedraagt en niet f 7,50. 

dvêhfuéeb- ^ 

Publication announcement 

The Proceedings of the Tenth International Congress of Entomology, held in 

Montreal, Canada, in August, 1956, are expected to be ready for distribution in 

late 1958. The price is $ 75.00 postpaid for the set of four volumes. Since a 

limited number will be printed only orders received before May 1, 1958, can be 

guaranteed. 

The Proceedings will contain nearly 700 scientific contributions, many accom¬ 

panied by illustrations. The four volumes, comprising over 4200 pages, will 

constitute an indispensable work of reference for many years since most of the 

material is not being published elsewhere. 

For further information write to the address below : 

Tenth International Congress of Entomology, 

Science Service Building, 

Ottawa, Canada. 
s.-'. V 
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Waarnemingen en infectie van Lucilia bufonivora in 

Bufo calamita Laur. 
door 

W. J. M. VESTJENS 

1. Tijdens een excursie langs de IJselmeerkust in de omgeving van Huizen 

(N.H.), op 22 juli 1954, vond ik op een vrij zonnige plek tussen riet en brand¬ 

netels een rugstreeppad (Bufo calamita Laur.). Het was opvallend dit anders zo 

lichtschuwe dier overdag aan te treffen. Het bewoog de poten zenuwachtig over 

ogen en snuit en deed geen poging om weg te kruipen. Na een oppervlakkig 

onderzoek bleek, dat de nerveuze bewegingen het gevolg waren van een aantal 

2—2,5 mm grote vuilgele vliegemaden, die zich in de neusgaten en neusholten 

voortbewogen. De neusgaten waren gedeeltelijk weggevreten (fig. 1). 

De pad werd meegenomen en in een metaalgazenkast van 50 X 25 X 25 cm 

geplaatst, waarvan de bodem bedekt was met vochtige turfmolm. Na 24 uur was 

de beschadiging van dien aard, dat er in de kop een gat was ontstaan van 17 X 

5,3 mm. Dit gat raakte aan de linkerzijde het ooglid en legde aan dezelfde zijde 

gedeeltelijk de beenderen der bovenkaak bloot (fig. 2). 

Zestien uur later werd de pad dood gevonden. Het bleek, dat enkele maden de 

schedel waren binnen gedrongen en de hersens hadden aangevreten, terwijl er 

ook enkele in de buik werden aangetroffen. Op 30 juli werd waargenomen, dat 

enkele volwassen maden (10—12 mm) via de uitgevreten neus- en mond¬ 

opening naar buiten kropen en zich in de turfmolm boorden om te verpoppen. Na 

16 dagen (15 augustus) verkreeg ik hieruit een vlieg, die na determinatie Lu¬ 

cilia bufonivora bleek te zijn. De overige poppen kwamen niet uit; de oorzaak 

hiervan was te vochtige turfmolm, daar deze poppen rottingsverschijnselen ver¬ 

toonden. 

2. Op 6 juli 1955 werd opnieuw een rugstreeppad met Lucilia-infectie in de 

neus aangetroffen, nu in ’s-Graveland (bij Hilversum). Nadat deze pad in de 

bovenomschreven metaalgazen kast was geplaatst, stierf hij na een dag. Het 

binnendringen der maden in de hersens was de doodsoorzaak, zoals in het boven¬ 

omschreven geval. Na de neus en de hersens werden buik en poten uitgevreten. 

Na 7 dagen kropen de maden via de neusopening en een gat, ontstaan aan de 

buikzijde, naar buiten, waarna zij in de grond verdwenen voor verpopping. Van 

de pad was weinig meer over dan het skelet en de huid. 
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De verpopping vond plaats in een mengsel van rivierzand en turfmolm (50%). 

Nadat de maden in dit mengsel waren gekropen, werd er een bovenlaag (1 cm) 

droge turfmolm aan toegevoegd. Na 15 dagen kwam de eerste vlieg uit. Op de 

16e dag volgden acht vliegen en op de 17de nog twee. De verkregen 11 vliegen 

werden overgebracht in een aqua-terrarium van 100 X 30 X 30 cm met me¬ 

talen bodem, drie zijden glas, één zijde en bovenzijde metaalgaas. In deze ruimte 

bevond zich een laag rivierzand, gemengd met turfmolm (30%) en enkele zand- 

! stenen. Tevens werden 2 volwassen rugstreeppadden in deze ruimte geplaatst. 

De padden groeven zich in en onder de stenen. Ze kwamen ’s avonds te voor¬ 

schijn en waren dan zeer actief. In verband met moeilijkheden van controleren in 

de nacht werden de padden ’s avonds om 22 uur tot ’s morgens 08 uur uit de 

ruimte verwijderd. De vliegen verbleven de eerste zes dagen steeds aan de boven¬ 

zijde van het aqua-terrarium tegen het gaas. Als voedsel werd gebruikt 25% 

I suikerwater. Dit suikerwater bevond zich op watten in een petrischaal, die boven 

in de ruimte was opgehangen. Na de derde dag werd van dit voedsel gebruik ge¬ 

maakt. De eerste copulatie werd waargenomen de vierde dag, nadat de vliegen 

waren uitgekomen; tweede en derde waarneming de vijfde dag tussen 10.17 uur 

en 11.05 uur. Direct na waarneming van de eerste copulatie werden beide pad¬ 

den iedere twee uur gecontroleerd op eventuele infectie. De zesde dag werd door 

een der padden 2 vliegen opgegeten. De zevende dag werden door een pad twee 

en door de andere pad vijf vliegen gevangen. De twee overgebleven vliegen 

werden verwijderd en in de collectie opgenomen. Controle op de padden om 

18.00—20.00 en 22.00 uur gaf geen merkbare infectie. 

De volgende dag echter op 10.30 uur kwam een der padden onder de stenen 

vandaan en kroop onrustig rond, maakte veel slikbewegingen en begon om 13.10 

uur met wrijf bewegingen over de neus. Een onderzoek, door met een gloeilamp 

van 60 Watt de kop door te lichten, toonde aan, dat er maden (1,2—1,8 mm) in 

de neusholten voorkwamen. Een inwendig onderzoek op de tweede pad toonde 

geen enkel spoor van infectie. Wel werden in de maag delen van vliegen, 

vliegeneieren en -maden aangetroffen, maar deze bleken alle reeds gedeeltelijk 

verteerd te zijn. 

Het verloop der infectie was gelijk aan de vorige twee gevallen. De gehele 

ontwikkelingsduur lag tussen 20 en 23 dagen bij een gemiddelde temperatuur van 

22° C. met een max. temp. van 23,5° C. en een min. temp. van 12° C. 

3. Met uit bovenstaande kweek verkregen vliegen (18) werd een proef her¬ 

haald op dezelfde soort pad. Door het aanbrengen van een gloeilamp van 25 

Watt werd een gemiddelde temperatuur van 23,5° C. (max. temp. 24,8° C. 

min. temp. 23,2° C.) verkregen. Er werden vier volwassen proefdieren gebruikt; 

daar ieder dier met een verschillende kleur verf gemerkt was (midden op de 

rug), kon de voedselopname van ieder dier worden vastgesteld, welke in tabel I 

wordt aangegeven. 

Van de vier proefdieren werd een dier geïnfecteerd (no. 3). Maagonderzoe- 

kingen bij de overige dieren gaven verteerde resten van vliegen, vliegeneieren en 

-maden. Het verloop van de infectie was zoals in beide vorige gevallen. De ont¬ 

wikkeling bij de temperatuur zoals beschreven lag tussen de 19 en 23 dagen. Uit 

dit dier werden zeven vliegen verkregen, terwijl tevens twee poppen werden ge¬ 

vonden, die niet uitkwamen. Het aantal larven, dat in de pad aanwezig geweest is, 
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TABEL I. 

Leeftijd 

der 
vliegen 

Proefdieren 

1 2 3 4 

1 dag 0 0 0 0 

2 dagen 0 1 0 0 

3 dagen 0 0 1 1 

4 dagen 0 0 0 0 

5 dagen 1 2 2* 0 

6 dagen 2 2 0 2 

7 dagen 1 0 0 2 

* = infectie (op de derde dag werd een vlieg dood gevonden). 

is niet bekend, evenmin het sterftepercentage onder de larven. 

4. Conclusie. Door twee kweekproeven werd aangetoond, dat Lucilia bufoni¬ 

vora niet door ei-afzetting op het lichaam van Amphibieën (Bufo cdamita) en 

Reptielen infecteert, maar dat de infectie van binnen uit (door opname der imagi¬ 

nes als voedsel) plaats vindt. Door maagonderzoek op proefdieren bleek, dat ech¬ 

ter een zeer klein aantal der maden in staat was zich te ontwikkelen om te in¬ 

fecteren. 

Summary 

On July 22, 1954 at Huizen and on July 6, 1955 at ’s-Graveland, Holland, two 

amphibians (Bufo calamita) were found infected by Lucilia bufonivora grubs -in 

the nose. 

It was shown by means of two cultivation tests, that L. bufonivora does not in¬ 

fect by depositing eggs on the body of amphibians and reptiles, but that the in¬ 

fection is caused by taking up the imagines as a food. By investigation of the 

gizzard it was proved that on 4 test animals a very small number of grubs was 

able to develop themselves to infect the toads. 

Canberra, Australia. 

Plant en Insect. De traditionele vraag van de verzamelaar is: op welke plant kan ik het 

insect vinden, dat ik zoek ? Is deze vraag niet zelden al lastig genoeg te beantwoorden, 

veel moeilijker is de oplossing van het omgekeerde ervan: welke insecten zijn met een be¬ 

paalde plantesoort verbonden? Vaak is de beantwoording niet door één enkele entomoloog 

te geven, omdat het onmogelijk is alle orden zo onder de knie te hebben, dat men de er toe | 

behorende soorten feilloos kan determineren. Maar ook al beperkt men zich tot één enkele 

orde, dan is een dergelijke studie nog interessant genoeg. 

Wie de resultaten van zulk werk wil zien, moet eens kennis nemen van de artikelen van 

Dr. H. Cleu. Zijn laatste publicatie, Lépidoptères et biocénoses des genévriers dans Ie 

peuplement du bassin du Rhône (Ann. Soc. ent. France 126 : 1—29, 1957) behandelt de 

in dit gebied voorkomende soorten van Juniperus, elk met de Lepidoptera, die er als rups :j 

op leven. Ook de daaruit gekweekte parasieten zijn zorgvuldig op naam gebracht. Interessant 

zijn de conclusies, die de auteur trekt uit de verbreiding van planten en vlinders. —Lpk. 
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Syrphiden-Allerlei 
door 

P. H. VAN DOESBURG Sr. 

Dit is een verzameling van korter of langer geleden gemaakte aantekeningen 

over Syrphiden van velerlei herkomst. 

1. Chilosia lenis Becker. Faun. nov. spec. 

Twee $ $ : Mechelen (L.), 7.V. 1947, D. Piet leg. 

Respectievelijk in 1955 en 1956 zond Dr. Marcel Leclercq te Beyne-Heusay 

mij een $ van een Chilosia spec, ter determinatie. Beide $ $ bleken tot boven¬ 

genoemde soort te behoren. Ch. lenis Beek. is nauw verwant aan Ch. her ge n- 

stammi Beck., doch verschilt ervan o.a. door de vorm van de kop die, van boven 

gezien, groter en ronder is, en in profiel bijna vierkant; ook zijn de achtertarsen 

slanker. Beide Belgische exemplaren waren uit de Ardennen; dat van 1955 was 

uit de omstreken van Hockai, 15.V.1952, A. Collart leg., collectie R.I.Sc.N.B. 

(L.G. 18.592). De soort was nieuw voor de Belgische fauna. 

Naar aanleiding van deze vondst nam ik mijn materiaal van bergenstammi 

eens door, en vond toen bovenstaande 2 exemplaren van lenis, mij destijds door 

de heer D. Piet als exemplaren van bergenstammi vriendschappelijk voor mijn 

verzameling afgestaan. 

Deze soort was tot nu toe slechts uit het Alpengebied vermeld (Sack), maar 

er zijn meer alpine, althans montane soorten in de Ardennen gevonden. 

Chilosia antiqua Meigen. Faun. nov. spec. 

Een $ : Ravensbos, 19.IV.1957, C. J. Hogendijk leg., in de collectie van 

het Staatsbosbeheer te Utrecht (R.I.V.O.N.). 

Dit exemplaar werd door mij gedetermineerd met het bekende werkje van 

Coe, en verder vergeleken met de uitvoerige beschrijving van antiqua in Becker’s 

„Revision der Gattung Chilosia Meigen”. Het kwam alles mooi uit. De soort 

behoort tot de groep met kale ogen, onbehaard gezicht en geheel zwarte poten. 

Van de naaste verwanten ni grip es Mg. en impressa Lw. onderscheidt ze zich door 

de zeer fijne puntering van mesonotum en abdomen. Ze wordt voor Engeland 

door Coe als „common” vermeld. 

2. Uit het Laboratorium voor Entomologie der Landbouwhogeschool te Wage- 

ningen ontving ik ter determinatie een zending Syrphiden, welke voor het groot¬ 

ste gedeelte afkomstig waren uit de nalatenschap van de heer J. Koornneef. Deze 

collectie van ongeveer 350 exemplaren bevatte onder meer de volgende vermel¬ 

denswaardige vangsten: 

Chrysotoxum verralli Collin. Faun. nov. spec. 

Een : $ , Leersum, 27.VII.1920, J. K.; een $ en een $, Winterswijk, resp. 

1 en i5.VIII.i926, J. K. Het Winterswijkse $ was voorzien van een naam- 

etiketje van Chr. octomaculatum Curt. 

Chr. verralli is inderdaad nauw verwant aan octomaculatum, doch volgens de 

heer Collin, die de $ -genitaliën van beide soorten onderzocht, is het een goede 

soort. Ze is met het werkje van Coe vrij gemakkelijk te determineren, o.a. door¬ 

dat de zwarte, basale band van het 3de en 4de tergiet bij verralli tot aan de zij¬ 

rand doorloopt, doch bij octomaculatum daarin verhinderd wordt door een ver¬ 

ticale gele band, die de basis van het segment met de gele fascia verbindt. 
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Syrphus latilunulatus Collin. 

Een $, Amst.(-erdam ? v. D.), 27.VIII.1909, J. K. 

Nog vóór ik dit exemplaar in de KooRNNEEF-collectie had ontdekt, had de heer 

V. van der Goot mij verteld, dat hij uit de omstreken van Alkmaar een exem¬ 

plaar had gezien, dat hij voor een latilunulatus hield. Hij wilde het naar Enge¬ 

land opzenden ter onderzoek. Mocht dit zijn determinatie bevestigen, dan heeft 

hij dus het eerst het voorkomen van latilunulatus in ons land geconstateerd. 

Syrphus (Epistrophe) compositarum Verrall. Faun. nov. spec. 

Een $, Apeld.(oorn), 6.VIII.1908, J. K. 

Van deze soort werd vroeger al eens een exemplaar vermeld, dat in Gulpen, 

VIII. 1934, gevangen zou zijn. Ze werd toen niet aan onze Naamlijst toege¬ 

voegd, omdat aan de juistheid der vindplaats getwijfeld werd (1949, Verslag 

80ste Winterverg.: V). Het voorkomen in Nederland staat nu m.i. wel vast. 

Brachypalpus eunotus Loew. Faun. nov. spec. 

Een Velp, G., 23.VI.1942, J. K. 

Het mesonotum is grijs-geel berijpt, hierin zijn vier verticale strepen (vittae) 

uitgespaard, waar de glanzend zwarte grondkleur zichtbaar wordt. Geen der stre¬ 

pen bereikt voor- of achterrand van het mesonotum. De middelste strepen zijn 

smal, lineair, vrij scherp begrensd, de buitenste zijn breed, aan hun omtrekken 

niet zo scherp begrensd en door de berijpte dwarsnaad van het mesonotum (su¬ 

ture) ieder in twee grote vlakken verdeeld. Dit alles is in tegenstelling tot onze, 

vaker gevonden, Brach, bimaculatus Macq., die een wel lang behaard maar glan¬ 

zend en onberijpt mesonotum heeft. 

Didea alneti Fallen. 

Een $ , Heerde, 9.VIII.1927, J. K. 

Dit is, naar ik meen, het vierde Ned. exemplaar. D. alneti is ongetwijfeld een 

montane soort, zeer zeldzaam in de Westeuropese Laagvlakte, iets minder zeld¬ 

zaam in de Ardennen (Leclercq) en de Duitse Middelgebergten (Sack), gemeen 

in het Reuzengebergte en de Tiroler Alpen. 

3. Cnemodon mie ans Doesb. Faun. Belg. nov. spec. 

In de collectie van Dr. M. Bequaert te Gent zag ik 13 $ $ en 9 $ ?, alle 

in de omstreken van Gent (Oost- en West-Vlaanderen) gevangen en tot ge¬ 

noemde soort behorend, welke daar niet zeldzaam schijnt te zijn. 

Volgens Delucchi & Pschorn-Walcher (1955, Zeitschr. angew. Entom. 37 : 

492) zou Cn. micans een synoniem zijn van brevidens Egger, doch dit is m.i. 

moeilijk aan te nemen. Cn. micans verschilt van brevidens Egg. door de ver¬ 

breding van de voorste metatarsus (door Egger niet vermeld voor brevidens), 

door het duidelijk violet glanzende abdomen (bij brevidens'. „glänzend schwarz”), 

en de hier en daar zwart behaarde poten, waarbij de opvallende bosjes van 

zwarte borstelharen aan de achterste tibiae niet onopgemerkt kunnen blijven (bij 

brevidens volgens Egger : „alle Beine fahlgelblich behaart”). 

4. In augustus 1955 publiceerde Dr. Leclercq een lijst van in België waar¬ 

genomen Syrphiden. {Bull. Ann. Soc. ent. Belg. 91 : 171—186). De nummering 

loopt tot 244, doch de variëteiten (b.v. L. pyrastri, var. unicolor Curt.), zijn 

doorgenummerd als waren het goede soorten. Brengt men deze in mindering, 

dan bevat de Belgische lijst 234 soorten. Met bovenstaande twee erbij wordt dat 

dus 236. 
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Onze het laatst gepubliceerde lijst is van Prof. DE Meijere (1935). Het aan¬ 

tal daarin vermelde Syrphidensoorten, zonder de variëteiten, bedraagt 181. Hier¬ 

van vervalt volgens de heer van der Goot Chamaesyrphus scaevoides Fall. Sinds 

1935 zijn de volgende aantallen voor de fauna nieuwe soorten vermeld: door Dr. 

van Ooststroom 3, door de heer Piet 6, door Dr. Kabos 2, door de heer van 

der Goot 4, door Br. Theowald 1, door mijzelf 37, wat het Nederlandse totaal 

op 233 brengt. Volgens Coe bedraagt het totaal van Groot Brittannië en Ierland 

234. Ons kleine, dicht bevolkte land met zijn betrekkelijk geringe oppervlakte aan 

bossen en woeste gronden maakt m.i. tussen de andere geen slecht figuur, al¬ 

thans wat de Syrphiden betreft. 

5. Cerioides subsessilis Illiger. 

Volgens vriendelijk schrijven van de heer H. Landsman bevindt zich in het 

Natuurhistorisch Museum te Rotterdam een $ van deze soort, gevangen te Be¬ 

rnden (L.), 9.V.1945. Dit is, voor zover ik weet, het vierde Nederlandse $ van 

deze soort, welke alleen in Zd.-Limburg is aangetroffen, en alleen in het man¬ 

nelijk geslacht. Volgens Sack is ze ook in Duitschland zeldzaam, terwijl ze vol¬ 

gens de lijst van Dr. Leclercq in België nog niet waargenomen is. 

6. Lathyrophthalmus aeneus Scopoli. 

De heer P. M. F. Verhoeff zond me in november 1953 een Oxybelus fis chert 

(Spinola), een Hymenopteron uit Palestina, met als prooi een $ van L. aeneus 

Scop. De prooi was lineair ruim twee maal zo groot als de wesp; wat inhoud be¬ 

treft zal ze ongeveer tien maal de wesp overtroffen hebben. 

7. Chrysotoxum cautum Harris, var. impudicum Löw ( = lubricum Gigl.-Tos, 

nov. syn. 

Opvalend kleine exemplaren van cautum, waarbij bovendien de gele abdomi¬ 

nale banden veel smaller zijn dan bij de stamvorm, zodat het gehele abdomen een 

donkerder indruk maakt, behoren tot bovenstaande, door Löw benoemde variëteit. 

Löw’s twee exemplaren, 2 $ $ , kwamen van Sicilië. 

Giglio Tos (1890, Atti R. Accad. Sei. Torino 26 : 150) beschreef en beeldde 

af een Chrys. lubricum uit Piemont. Dit is zonder twijfel dezelfde vorm als im¬ 

pudicum Lw.; niet alleen heb ik door de altijd gerede hulpvaardigheid van Mevr. 

de Nobel het artikel met de afbeeldingen uit de bibliotheek van de Kon. Acad. 

van Wetenschappen kunnen lenen en bestuderen, maar bovendien zond de heer 

F. F. Tippmann mij in 1956 vriendschappelijk (onder veel ander waardevol 

materiaal) 14 $ $ en 3 $ $ van deze variëteit, gevangen in Pederobba (Piave), 

Pontremoli of Spoleto (Apennijnen). 

In Cat. Dipt. VII plaatst KERTész lubricum Gigl.-Tos als synoniem van cautum 

Harris; het is juister lubricum te beschouwen als synoniem van de var. impudicum 

Lw. 

8. Syrphiden van Curaçao. 

Op mijn verzoek daartoe was de heer Drs. B. de Jong te Willemstad, Curaçao, 

zo vriendelijk, aldaar voor mij een aantal Syrphiden te verzamelen, waarvoor ik 

hem hier nogmaals mijn oprechte dank betuig. De zendingen gewerden mij door 

tussenkomst van Dr. G. Kruseman; ook deze hierbij nogmaals mijn dank ! Ik 

geloof niet, dat er veel materiaal van dat eiland hier te lande aanwezig is. 

In totaal ontving ik een kleine 100 exemplaren, behorende tot de navolgende 

soorten : 
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Nausigaster texana Curran: 3 8 8 , 1 $ ; 14.11.1954, op Bumelia obovata. Het 

genus Nausigaster Will, wordt tot de Chilosini gerekend, en de 17 tot nu toe be¬ 

schreven soorten zijn alle van het westelijk halfrond. 

Baccha clavata F.: 1 9 7.11.1954, ,,bij Plantage Noordkant”; 1 9, 3.XI.1954, 

„Jongbloed, op de lamp”. Deze soort is in Zd.-Amerika gewoon, en wordt door 

Osten-Sacken ook van „West-Indië” gerapporteerd. Curran zag exemplaren : 

afkomstig uit Brit. Guyana en aangrenzende landen. In mijn collectie zijn meer¬ 

dere exemplaren uit Brazilië, Argentinië en Paraguay. 

Allograpta obliqua Say, var. dejongi n. var. 

Differing from the typical form in the male by a black, glittering, large, frontal 

spot; differing in both sexes by a broad, black, median facial vitta, which in 

the male is connected with the frontal spot, and in the female with the black of 

the front; in both sexes the black fasciae upon the second abdominal segment are 

narrower and consequently the yellow colour is more extensive. 

Holotype: male, Curaçao, Lagoen, 2.1.1953, ’’Hovering near Acacia villosd’i ! 

allotypes: female, Curaçao, ’’Botanical Garden Cas Cora, on waterlilies”; para- ; 

types: two males, same data as holotype, one male, same data as allotype, one , 

male, Curaçao, 9.X.1954, ’’Forest near Rond klip”, in collection van Doesburg. 1 

Eristalis vinetorum F.: 1 $, 7.II. 1954, „bij Plantage Noordkant”; 1 9, 

19X41.1952, op Acacia villosa. 

Deze soort komt zowel in het zuidelijk deel van N.-Amerika als in Midden- en 

Zuid-Amerika voor. Ik bezit exemplaren uit Texas en Santiago de Cuba. 

Eristalis albifrons Wiedemann. 

2 $ $ , 4.VII.1954, Draaiboei-Baai, op Avicenna nitida', 4 $ $ , 2 9 9*1 

Klein Piscadera, 8.XII.1954, op Acacia villosa. 

Volucella testacea van der Wulp: 17 8 8, 3 99; de vangdata liggen voor- ; 

namelijk in de maanden oktober t/m februari; 1 9 werd gevangen 18.IV en een ! 

ander 9 26.V. Merkwaardig is, dat een gedeelte van deze exemplaren in huis 

gevangen werd; zij waren voorzien van notities als: „Indoors, on the room- j 

ornament of red paper. Also on pictures”, „in the evening at light”, „indoors on 1 

the window”, „in school binnengevlogen. Cas Cora, 11.X.1954”. Er werden : 

echter ook exemplaren gevangen op Acacia villosa en Melochia tomenthosa. Zie ! 

verder de opmerking bij de volgende soort. 

Volucella chalybescens Wied.: 26 8 8, 21 9 9. Hier vallen de vangdata 

hoofdzakelijk in de maanden november—februari; een paar exemplaren werden 

in augustus buitgemaakt. Ook hier weer rijkelijk veel exemplaren met de aanteke¬ 

ning: „op de lamp”, „in the evening at light”, „indoors at light”. Een exemplaar 

is „binnen gevlogen in auto, Cas Cora”. 

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk, dat deze beide Volucella-soorten gaarne 

een ruimte binnen vliegen, maar het waarom is niet zo duidelijk. Kan het zijn, 

dat ze reeds overdag binnen komen vliegen, zoekend naar schaduw en beschut¬ 

ting tegen de brandende zonnestralen op dat rotsachtige, bomen-arme eiland ? 1 

Volgens een schriftelijke mededeling van Prof. Fluke ving een verzamel-expedi- 

tie van het American Museum of Natural History te Arizona, New Mexico, onder 

één brag, op één dag ongeveer 1500 Volucella!s, van verschillende soorten ! Ook 

dit schijnt te wijzen op het attractieve van schaduw en koelte voor deze dieren. 

Waar en waarvan de larven leven is mij onbekend. 
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V. chalybescens werd door Wiedemann van Brazilië beschreven, doch wordt 
ook vermeld van Mexico en Cuba. De lengte, volgens Wiedemann 31/3 lin., 

varieert in bovenstaande serie van 4y2 tot 8 mm. 

Copestylum schwärzt Curran: 3 $ S (14.1 en 18.IV. 1952) en 11 ,9 9 (14.1; 

7JI; 18.IV; 17.V. en 19.VIII.1954). 1 $ op Bumelia obovata, de overige exem¬ 

plaren alle op Sesuvtum portulacastrum. 

Het genus Copestylum onderscheidt zich van Volucelh alleen door een uit¬ 

zonderlijk dik en dicht gevederde arista, waarom het ook wel als een subgenus van 

Volucella wordt beschouwd. Er zijn acht soorten van bekend. 

Curran beschreef alleen het 9 , naar één exemplaar afkomstig van Curaçao, en 

dat zich nu in het Amerikaans Museum te Mew York bevindt. Daarom geef ik 

hier een korte beschrijving van het $ : 

Copestylum schwärzt Curran, male: Eyes touching for a distance nearly equal to 

the vertical triangle but shorter than the front. Front wide, yellow; pile of eyes 

and front longer than in the female. Hypopygium reddish-yellow, moderately 

large, its pile pale. For the remainder the male is similar to the female. 

Allotype: male, Curaçao, 14.II.1954, B. de Jong; paratypes: 2 males, Curaçao, 
I8.IV.1954, B. de Jong; in collection van Doesburg. 

In both sexes a vertical stripe of a dark pile is visible among the pale pile of the 

eyes. 

9. C er to id es tibialis Kertész, 1913, Ann. Mus. Hung. 11 : 406. 

Synoniem: C. williamsi Hull, 1947, Psyche 54: 181: nov. syn. 

Door vriendelijke bemiddeling van de heer A. H. J. Kroon, voor een UNO- 

opdracht verblijvende te Noumea, Nieuw-Caledonië, ontving ik van Dr. J. 

Rage au, aldaar, twee zendingen Syrphiden. Verscheidene soorten, door Bigot 
indertijd van dit eiland ontvangen en beschreven, kon ik in dit materiaal her¬ 

kennen; hierover later en op een andere plaats meer, hoop ik. 

Van Nw.-Caledonië beschreef KERTész in 1913 een 9 als C. tibialis en Hull 
in 1947 een $ als C. williamsi. Een nauwkeurige bestudering van beide be- 

! schrijvingen en van mijn materiaal overtuigde me van boven aangeduide synony¬ 

mie. Het enige verschil tussen beide beschrijvingen is, dat Hull een kort ader- 

! aanhangsel aan de bocht van de derde langsader vermeldt. Dit, overigens minus¬ 

cule, adertje is aanwezig in 2 $ $ , het derde $ en de 4 ' 9 j 9 missen het. 

; Overigens zijn de dieren onderling volkomen identiek, zodat we dit korte ader- 

! stompje wel als een variabel kenmerk mogen beschouwen. 

3 $ $, 4 9;9: Nouv. Calédonie, Noumea, jan.-febr. 1957, J. Rageau leg. 

10. Eristalomyia laticornis Bigot, 1883, Ann. Soc. ent. Fr., sér. 6, 3 : 338. 

1 , 9 , Nouv. Calédonie, Noumea, febr. 1957, J. Rageau leg. 

Van de juistheid der determinatie ben ik zeker; dit dier beantwoordt volkomen 

aan Bigot’s beschrijving. Doch daar r2 _f_ 3 ver van r1 in de vleugelrand uit¬ 

mondt, is de marginale cel wijd open en kan de soort niet tot het genus Eristalo¬ 

myia (subs. Eristalis) behoren. Zonder het $ te kennen is het evenwel moeilijk 

te zeggen in welk genus ze wel thuis hoort; misschien in een van de vele aber¬ 

rante sub-genera van Maliota. Zoals Bigot reeds opmerkte (l.c), is het derde 

lid der antennen „grand, presque orbiculaire, élargi, pour ainsi dire, comme chez 

les Mallotes”. Het al of niet aaneensluiten der ogen bij het $ moet de zaak be¬ 

slissen. Bigot’s exemplaar was ook een 9 . 
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11. Eumerus melota Séguy, 1941, Ann. Soc. ent. Fr. 110 : 13, 3 fgs. (Lampe¬ 

t/a) . 

Deze door prof. SéGUY als een Lampetia beschreven soort uit Zd.-Marokko, moet 

m.i. zowel volgens de beschrijving als volgens de bijgevoegde tekeningen naar ’t 

genus Eumerus overgebracht worden. De afbeeldingen van kop, vleugel en achter¬ 

ste femur zijn typisch voor Eumerus. Voor zo ver ik weet is deze vergissing nooit 

hersteld. 

Summary 

In this study on miscellaneous Syrphid flies Chil. lenis Beck., Chilantiqua Mg., 

(1) , Chrys. verralli Collin, Syrph. compositarum Verr. and Brach, eunotus Lw. 

(2) are recorded as new for our List; Cnem. micans Doesb. is new for Belgium 

(3) . The synonymy of Cnem. micans and Cn. brevidens Egger suggested by 

Delucchi and Pschorn-Walcher, is opposed (3). New records of rare species 

may be found under (2) and (5). The Dutch Syrphid fauna is compared with 

those of Belgium and Great Britain (4). A male of Lath, aeneus is recorded as a 

prey captured by Oxybelus fischeri (Spinola) from Palestina, the prey being more 

than twice as long as the wasp. (6). Chrys. lubricum Gigl.-Tos, hitherto con¬ 

sidered as a synonym of Chr. cautum Harr, is the same as the var. impudicum Lw. 

(7). Eight species from Curaçao are recorded and discussed; attention was directed 

to the strange behaviour of the Volucella specimens which for a great part were 

taken indoors at light (8). Cerioides williamsi Hull was recognized as being the 

male of Cer. tibialis Kert.; the quite short appendix of the third vein is present 

in 2 males, absent in 1 male and in the four females (9). Eristalomyia laticornis 

Big. cannot belong to that genus since the marginal cell is widely open; perhaps 

it belongs to an aberrant sub-genus of Mallota, but the male is not yet known 

(10). Lampetia melota Séguy is transferred to Eumerus (11). 

The specimens recorded from Curaçao were collected by Drs. B. de Jong, 

Willemstad, to whom the author is greatly indebted for the privilege of examining 

and retaining the specimens. Many thanks are also due to Dr. J. Rageau, Nou¬ 

mea, New Caledonia, who kindly collected and forwarded beautiful and impor¬ 

tant material from that island. 

Baarn, Cantonlaan 1. 

Te koop aangeboden : 30 insectendozen, form. 53 X 37 X 9^2 cm. Vurenhout, zwart 

gebijtst, met schuifglas. Bodembedekking met Moll-platen, behalve van twee stuks, welke 

met zachtboard belegd zijn. Prijs in één koop f3.— per stuk. Vracht voor rekening van 

koper. 

H. G. van Galen, Haartse straat, Aalten. 

Catalogus Nederlandse Macrolepidoptera. Verschenen is het vijfde supplement, dat de 

families der Danaidae en der Satyridae bevat, met 10 platen. Prijs voor leden f. 5, voor niet- 

leden f. 10. Hiermee is het nieuwe overzicht der Dagvlinders compleet. 

Te bestellen bij de Bibliotheek, Zeeburgerdijk 21, Amsterdam-O. 
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The identity of Sphex viatica Linné, 1758 

(Hymenoptera, Pompilidae) 

by 

J. VAN DER VECHT 

(Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden) 

In a recendy published discussion of the family name of the Pompilidae or 

Psammocharidae, Henry Townes (1957) gave his reasons for not accepting 

the decision of the International Commission on Zoological Nomenclature to use 

the name Pompilidae. His arguments to retain the name Psammocharidae are 

mainly based on Pate’s discussion of the nomenclatorial situation (1946). Like 

Pate, Townes is of opinion, that ’’Pompilus viaticus is a species of Sphecidae, 

because of which the generic name Pompilus may be used correctly only in the 

Sphecidae”. 

There is no doubt that acceptance of this view by other authors, together with 

disregarding certain decisions taken by international agreement (as propagated 

by Townes, l.c., p. 2—3), would lead to very considerable confusion. Fortunately, 

however, there are no valid reasons to regard Pompilus viaticus (L.) as a Sphecid. 

Already in 1947, P. M. F. Verhoeff demonstrated very ably and convincingly, 

that the original description of Sphex viatica Linné, 1758, was undoubtedly based 

on the common red-and-black banded spider wasp (= Sphex jusca Linné, 1761), 

and not on the Sphecid Podalonia hirsuta (Scop.), of which a specimen in LiNNé’s 

collection at Burlington House, London, figures as the type. I agree with Ver¬ 

hoeff that the latter specimen should not be regarded as type, because it does 

not agree with LiNNé’s description (group character: ’’Abdomine subsessili”; 

specific character: ’’abdomine.. cingulis nigris”). For further details I may 

refer to Verhoeff’s paper. 

When LiNNé described his Sphex viatica, he either had before him a specimen 

of the red-and-black banded spider wasp, or he based his description on one or 

more diagnoses found by him in the existing literature. In the latter case, it was 

certainly the work of Frisch (1721) from which he obtained his knowledge 

of this wasp. Both Frisch’s description and his figure of the complete insect, 

with its curled antennae and banded abdomen, point with certainty to the spider 

wasp. On the other hand, some of the references given by LiNNé, and his note 

on the life history refer to the Sphecid. It is therefore necessary to restrict the 

name viatica to one of the two species represented in LiNNé’s composite species. 

This can only be done by selecting one of the syntypes to be the lectotype, but 

as far as I could ascertain, none of the previous authors has taken this step. 

For the purpose of such a selection, it seems reasonable to attach a greater 

value to the original description than to the biological note published together 

with it. The species agreeing with the diagnosis appears not to be represented 

in LiNNé’s collection, but its identity is sufficiently fixed by LiNNé’s reference 

to Frisch’s figure. I therefore select this figure (no. XIII (c) of Tab. I of 

vol. 2 of J. L. Frisch, Beschreibung von allerley Insecten in Teutsch-Land, 1721) 

as the lectotype of Sphex viatica Linné, 1758. 
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Willemse, C., Synopsis of the Acridoidea of the Indo-Malayan and adjacent regions. 

Wie in Nederland en daarbuiten onderzoekingen doet op het gebied van Orthoptera, 

Rechtvleugelige Insecten, komt vroeger of later in aanraking met de geschriften van de heer 

Willemse te Eygelshoven in Limburg, en vaak ook met hemzelf, een man, die, ondanks 

zijn drukke praktijk als arts, zijn liefhebberij door dik en dun trouw heeft kunnen blijven 

en ongelofelijke hoeveelheden werk heeft verzet, hetgeen blijkt uit de vele publicaties, die 

in binnen- en buitenlandse tijdschriften van zijn hand zijn verschenen. 

Nu hij zich sedert enige jaren uit de praktijk heeft kunnen terugtrekken, heeft hij zich 

weer met volle energie op zijn studie geworpen met het — voorlopig — ideaal voor ogen 

om in die bijzonder moeilijke stof, die in de loop der jaren door afsplitsingen en nieuwe 

beschrijvingen verward en versnipperd dreigde te geraken, orde te scheppen en alles te 

bundelen tot één groot werk, waarin de tegenwoordige stand van zaken is vastgelegd, zo in 

de geest van Brunner von Wattenwyl, toen deze zijn Monographie der Phaneropteriden 

en zijn Monographie der Pseudophylliden schreef. 

Willemse heeft zich in deze beperkt tot een gebied, waar de Nederlandse onderzoekers 

veel en belangrijk werk hebben gedaan en waarvan vrij veel materiaal in de Nederlandse 

Musea aanwezig was, nl. het Indo-Maleise gebied van Mandalay in Burma tot en met de 

Salomonseilanden. Er is hier een bijzonder verdienstelijk werk geleverd, niet alleen door het 

materiaal te ordenen en te beschrijven, maar ook doordat zeer goede tabellen de gebruiker 

van het werk in staat stellen 1° tot de genera en 2° tot de soorten en variëteiten te komen. 

De literatuurlijst heeft een hoge mate van volledigheid. 

Door één en ander is het mogelijk zich spoedig in te werken, ook voor hen, die niet over 

zo’n bijzonder uitgebreide, men kan haast zeggen volledige, bibliotheek beschikken als de 

heer Willemse. Wie zelf wel eens een groep insecten heeft bewerkt, zal begrijpen, hoeveel 

ingespannen arbeid heeft geleid tot het resultaat, dat thans vóór ons ligt. Uit de bouwstenen, 

die verspreid lagen, is thans verschenen de „Synopsis of the Acridoidea of the Indo-Malayan 

and adjacent regions” een fraai werk, gedrukt op wit kunstdrukpapier, formaat 26 X 19V2 

cm, met vele illustraties, lijncliché zowel als foto. Tot dusver zijn 3 gedeelten verschenen in 

de Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg: 

I. Fam. Acrididae, subf. Acridinae. Bevat: algemeen overzicht, genera-tabel, behandeling 

van de genera met soort-tabellen, literatuuroverzicht (Publ. Nat. Gen. Limb., reeks IV, 

1951 (15 aug. ’51), pp. 41—114, 64 figs.), prijs f. 5,50. 

II. Fam. Acrididae, subf. Catantopinae 1. Bevat: genera-tabel, behandeling der genera met 

soort-tabellen (Publ. Nat. Gen. Limb., reeks VIII, 1955 (aug. 1956), 225 pp., 72 figs, en 

vele figs, in de tekst), prijs f. 12,50. 

III. Fam. Acrididae, subf. Catantopinae 2. Bevat: vervolg en slot van de genera en soorten 

met tekstfiguren, literatuurlijst (aanvullend op de lijst in deel I), alfabetische index en 

6 platen (Publ. Nat. Gen. Limb., reeds X, 1957, pp. 227—500, pin. I—VI), prijs f. 12,50. 

(Voor leden van het Natuurhistorisch Genootschap liggen de prijzen lager). 

Bij verreweg de meeste soorten is opgegeven waar zich het typemateriaal bevindt, indien 

het nog bestaat, verder een korte duidelijke beschrijving, soms een biologische bijzonderheid, 

en de geografische verspreiding. Alles bij elkaar een belangrijke aanwinst van de orthoptero- 

logische literatuur als modern samenvattend werk. — C. de Jong. 
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Notes on Lepidoptera? mostly MIcrolepidoptera 
by 

J. H. KÜCHLEIN 
(.Zoologisch Museum, Amsterdam) 

Tinea patte sc ent ella Stainton. 

Van Rossem reported that this species was found in fish-meal originating 

from Iceland (1952, Tijd sehr. Entom. 95 : LXXXVI). The material was collected 

at Amsterdam (prov. of Noord-Holland). Some years later, in 1954, the larvae 

were found in an apparatus for breeding Enchytraeus at Maastricht (prov, of 

Limburg) (1955, Entom. Ber. 15 : 365). In the collection of the Plantenziekten- 

kundige Dienst (Wageningen) no adults of this species are represented now, but I 

saw two larvae which Mr, van Rossem kindly sent to me, 

T. pallescentella was described from England in 1851 and is supposed to come 

originally from South America, It has been recorded, as far as I know, from the 

following neighbouring countries: Sweden, Germany (Grabe, 1955, Kleinschmet¬ 

terlinge des Ruhrgebietes : 143), Austria and Belgium. In the later country it 

was discovered by Janmoulle in 1951 (1955, Lambillionea 55 : 3). 

May be these scarce records are due to the superficial resemblance with Tinea 

fuscipunctella Haworth, but the adults differ both in colour of the forewings 

and genitalia. 

It is remarkable that this species is not mentioned in handbooks like those of 

Zacher and Sorauer. According to Courbet & Tams (1943, Proc. zool. Soc. ser. 

B, 113 : 111) the larvae live in stored cereals, dried skins and woollen material. 

In their paper photographs of male and female, as well as text figures of head and 

genitalia of both male and female are given. Pierce & Metcalfe (1935, The 

Genitalia of the Tineina) figured the genitalia of male and female on plate 58. 

Hinton figured the prothorax of the larvae (1943, Bull. ent. Research 34 : 211, 

fig. 125). 

See for the conception ’’indigenous” of insects associated with stored products: 

Diakonoff (1937, Tijd sehr. Entom. : XXXII—XXXIII) and VaRi (1951, 

Entom. Ber. 13 : 195). 

Eidophasia messin giella (Fischer von Röslerstamm), f. triangulella Schille 1905. 

= dorsana Caradja 1920 =z dorsomaculata Doets 1950. 

Of this species, discovered in our country in 1929 by Haverhorst (1930, 

Entom. Ber. 8 : 135), Doets raised in 1947 and 1948 a hundred specimens 

from larvae, found by him near Rhenen (prov. of Utrecht). He described a num¬ 

ber of forms and one of these is f. dorsomaculata (1950, Entom. Ber. 13 : 85, 

fig. 5), in which of the fascia on the forewings only a dot on the dorsum is left. 

Bentinck (1950, Entom. Ber. 13 : 85—86) found a specimen of this form near 

Meerssen (prov. of Limburg). 

Amsel (1953, Zeitschr. Lepid. 3 : 50) states that this form had already been 

described as dorsana by Caradja (1920, Iris 34 : 93), but when following 

punctually the rules of priority we must give the honour to Schille, who descri¬ 

bed and figured this form as triangulella in 1905 (Spraw. Kom. Fizjogr. 38 : 

5, pi. 1, fig. 2). 



50 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 18, 1.III. 1958 

An c y lis paludana Barrett 

In the marshes of Botshol (near Abcoude, prov. of Noord-Holland) I captured 

two specimens of this species on 27.V. 1956. 

A. paludana was described from England in 1871 and occurs there locally 

plentiful in some fens. Meyrick, discussing in his „Handbook” (1895 : 477) the 

geographical distribution of this species, recorded ’’Germany”, but in his ’’Revised 

Handbook” (1928: 534) he put a question-mark against this indication. Mr. E. 

Jäckh (in litt.) possesses no data about the occurrence of A. paludana in Ger¬ 

many and I suppose that Meyrick erroneously mentioned this country in his 

„Handbook”. 

So this species is only recorded on the continent from the Netherlands, viz. 

Zegveld (prov. of Utrecht; G. A. Bentinck, 1942, Tijdschr. Entom. 85 : XXIV, 

C. Doets leg.), Kortenhoef (prov. of Noord-Holland; C. Doets, 1946, Entom. 

Ber. 12 : 85; 1949, Entom. Ber. 12 : 415), Botshol (prov. of Noord-Holland) 

and Hillegom (prov. of Zuid-Holland, one specimen on m.v. lamp). These loca¬ 

lities are all situated in the western part of our country. 

Various species of insects have co-subspecific forms in England and the western 

part of our country and perhaps we should look in this direction for a geopraph- 

ical explanation, as it is difficult to admit that this beautiful moth would have 

been overlooked in other parts of Europe. 

Mr. J. D. Bradley of the British Museum (N.H.), London, was so kind as to 

send me some British examples of A. paludana and it appeared that they are 

quite the same as our Netherlands material. Dr. A. Diakonoff, who kindly made 

preparations of the genitalia of three British specimens ( $ , $ ) and of three 

Dutch ones ( $ , , $ ), drew my attention to the fact that both males and females 

showed slight differences, which however remain within the range of individual 

variability. 

The caterpillar was described by Doets (1949, Entom. Ber. 12 : 415), but this 

publication was not mentioned in recent work on Tortricids; it lives on Lathyrus 

palus ter L., but is not easily discovered. 

The moth was pictured by Knaggs (1872, Ent. Annual, London, pi. 1 fig. 5) 

and Kennel (1908—1921, Die Palaearktischen Tortriciden, pi. 18 fig. 15). The 

genitalia of both male and female are figured by Pierce & Metcalfe (1922, The 

Genitalia of the Tortricidae, pi. 19). 

Ancylis lundana (Fabr.), f. marginepunctana nov. (fig. 1). 

In the keys, given by Meyrick in his above mentioned handbooks (1895, 1927), 

and also in the keys of van Deurs (1956, Danmarks Fauna, Sommerfugle VIII, 

Viklere: 126) Ancylis paludana Barrett is distinguished from this species by the 

presence of three black dots at the base of the cilia of the forewings. Examining 

the material of A. lundana in the collection of the Zoölogisch Museum, Amster¬ 

dam, I could etablish that some specimens had one or more similar dots at the base 

of the cilia of the forewings. I give the name marginepunctana nov. to this form 

of Ancylis lundana. Holotype from Leipzig (Germany, E. Heyne leg.) in the 

collection of the Zoologisch Museum, Amsterdam. Allotype in the same collection 

(ex coll. Schuyt), without further indication, probably from Central Europe 

(% O- 
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Photo J. J. Hoedemann 

Fig. 1. Ancylis lundana (Fahr.), f. marginepunctana nov.; X 6. Fig. 2. Cr ambus pascuellus 

(L.), f. obscurellus nov.; X 2l/2. 

Crambus pascuellus (L.), f. obscurellus nov. (fig. 2). 

The forewings are dark brown; of their markings only the subterminal line 

is left as a yellow fascia. The ciliae of the forewings are metallic. Hindwings grey. 

Head, labial palps, thorax, legs and abdomen dark brown. 

Holotype (fig. 2) in my collection. I captured this specimen in the marshes of 

Botshol near Abcoude (prov. of Noord-Holland) amongst many typical speci¬ 

mens. 

I shall give a key here for the forms of Crambus pascuellus, based upon the 

original descriptions. 

The diagnosis of this species, given by Linnaeus in his ’’Fauna Suecica” (1761): 355 

runs as follows: ”Ph. Tinea pascuella alis superioribus pallidis: linea maculisque duabus 

oblongis albissimis”, completed by the following description: ”Alae superiores flavicantes: 

Linea albo-argentea, lata, lanceolata, longitudine fere alae; ad hujus apicem utrinque macula 

oblonga utrinque acuta; ante apicem lineolae duae, obliquae. Inferiores alae albidae. Subtus 

omnes fuscae”. 

1. ground colour of the forewings lighter than in typical specimens ... 2 

— ground colour of the forewings darker than in typical specimens, in any case 

the labial palps darker.3 

2. median stripe of the forewings white, though shorter and narrower than that 

of typical specimens. Ground-colour of the forewings a dirty light mixture of 

grey and gold ... f. extinctellus Zeller 

described as a distinct species from Iceland (1857, Stett. ent. Z. 18: 271—272). 

— median stripe of the forewings only indicated. Ground colour of the forewings 

dirty-white. Of the original ground-coulour some yellowish rests remain . . 

• ....f. c oil u tell us Fuchs 
described from Odinsnack near Bornich (Germany) (1902, Stett. ent. Z. 63 : 

319). 

3. median stripe white, but narrower than that of typical specimens. 

.. . . . . . subsp. cyrnellus Schawerda 

ground colour of forewings as well as hindwings darker than that of subsp. 

fumipalpellus Mann. Described from Corsica (1926, Iris 40 : 152) 

— median stripe more or less darkened...4 

4. labial palps greyish yellow.f. scrirpellus de la Harpe 
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median stripe of the same shade as the ground colour, which is like that of 

Crambus dumetellus (Hübner). Described as a distinct species from Aigle (Swit¬ 

zerland), where three specimens were captured amongst typical C. pascuellus (1863, 
Suppléments à la Faune des Lépidoptères suisses : 46). One of these specimens 

was pictured by MiLLièRE (1864, Iconographie et Description de Chenilles et 

Lépidoptères inédits, pi. 45 fig. l). Possibly Zeller’s ”var. b”, described from 
Iceland (1857, Stett. ent. Z. 18 : 270—271) represents an extreme example of 

this form. 

— labial palps deep smoky brown or black brown ......... 5 

5. ground-colour of the forewings as well as the markings brown. 

.  . . . . . . . . subsp. fumipalpellus Mann 

described as a distinct species from the Glöckner area (Austria; 1871, Verb, 

zool.-bot. Ges. Wien 21 : 75). 

— ground-colour of the forewings dark grey-brown. Hindwings dark grey . 

. . . . . . . ..f. obscur ell us nov. 

markings only indicated. 

Zeller (1857, Stett. ent. Z. 18 : 270—271) described from Iceland a form of 

Crambus pascuellus as ”var. a”, in which the forewings as well as head, labial 

palps and thorax have a greyish bloom. Snellen (1882) in his „Vlinders van 

Nederland — Microlepidoptera” : 97 recorded as ’’variëteit II’ a similar specimen 

from Rotterdam (prov. of Zuid-Holland). Dr. Diakonoff kindly sent me 

Snellen’s two specimens, captured at Rotterdam, now in the Museum van Na¬ 

tuurlijke Historie at Leiden. One of them answers to the description of Linnaeus, 

the other one, most probably the ’’variëteit ’II has head, labial palps, thorax and 

abdomen somewhat greyish, whilst the forewings have a different gloss, and 

the hindwings are darker grey. In my opinion, however, these slight differences do 

not justify a new name for this specimen. 

I wish to express my thanks to Prof. Dr. G. de Lattin (Hamburg), Dr. S. 

Bleszynski (Krakow), and Dr. J. Klimesch for their valuable information con¬ 

cerning this species. 

II 4 . I : mm (lg - j > 
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Photo J. J. Hoedeman 

Fig. 3. Palpita unionalis Hübner, $ , Loenen-Utr., 25.IX.1956. Fig. 4. Ç , Amsterdam, 

28.IX.1956. 

Palpita unionalis Hübner, f.n.sp. (figs. 3 and 4). 

In 1956 this species was recorded within our frontiers from three different 

localities : 

Amsterdam (Amsterdamse Bos, prov. of Noord-Holland), 28.IX (one female 

Küchlein), Loenen (prov. of Utrecht), 25.IX (two males) and 19.X (one male, 
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Fig. 5. Map of the localities of Palpita unionalis Hübner in Western Europe. 

Küchlein), Hoog-Keppel (prov. of Guelderland), 2.IX (two specimens, Boer 

Leffef), all at m.v. lamps. 

Geographical distribution. 

I have seen records from the following countries or territories : 

Europe: Ireland, Great Britain, Netherlands, Belgium, Germany, Denmark, 

France (damage on Jasminum, Berland & SéGUY 1922, Balachow- 

sky, fide Balachowsky & Mesnil, 1936), Spain (damage on olive 

trees Riba Feer6 1920), Gibraltar, Switzerland, Italy (damage on 

olive trees, Martelli 1915, Malenotti 1926), Carpathians, Austria, 

Yugo-Slavia, Greece (damage on olive trees, KoRONéos 1939) and 

Cyprus (damage on olive trees, Morris 1937). 

Africa: Canarian Islands, Madeira, Tangier, Morocco, Algeria (damage on 

olive trees, WATièRES 1921), Tunesia (damage on olive trees, report 

1929), Egypt, Sierra Leone, Congo, Uganda, Mozambique, South 

Africa. 

Asia: Turkey, Lebanon, Israel (damage on olive trees, Aaronsohn 1914), 

Southern Arabia, India, Ceylon, Indo-China and Indonesia (damage 

on Jasminum, Kalshoven 1950). 

Australia. 
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Palpita unionalis as a migrant. 

In Central, N.W. and N. Europa Palpita unionalis is an immigrant as is ap¬ 

parent from its distribution, the irregulartity of its occurrence (it has, however, 

become a regular immigrant on the British southcoast in the last few years), the 

dates of the captures and its biology. Already MiLLièRE (1864, Iconographie et 

Description de Chenilles et Lépidoptères inédits: 42) was surprised at records 

from the Midi (France), ”où cependant ne croissent jamais les oliviers”, some 

years before the first specimens had been captured in England. 

An impression of the localities where Palpita unionalis has been captured in 

this part of Europe, as far as they are known to me, is given in the map fig. 5. 

This map shows the frequent migration to the British south-coast, which has also 

been noticed with other migrating Lepidoptera (e.g. Nycterosea obstipata (Fabr.), 

Colias crocea (Fourcr.), Herse convolvuli (L.)), and also with migrating birds. 

Another remarkable feature is represented by the fluctuations in the records in 

Great Britain since the first specimen was captured in 1859: 

1859—1890 

1891—1944 

1945—1954 

1955 

1956 

19 specimens 

13 specimens 

54 specimens 

specimens 42 

108 specimens 

Perhaps these fluctuations are due to the interests or methods (the use of m.v. 

lamps !) of the collectors or to the influence of the established amelioration of 

the British climate (Bretherton, 1955, Entomologist 88 : 78), but may also be 

ascribed to a change in the habits of this insect. 

Except on the English south-coast, Palpita unionalis remains in N., N.W. and 

Central Europa a rarity, though 1956 was a comparatively favourable year for this 

species on this part of the continent. I noted: 

Belgium: Liège (2 specimens in September, Janmoulle in litt.) 

Germany: Hirzstein near Kassel (one specimen on 13.IX, leg. Reuhl, Jäckh in 

litt.); Garding (Eiderstedt), one specimen on 6.IX Jeschke (1956, 

Mitt. faun. Arbeitsgem. Schleswig-Holstein, Neue Folge 9 : 49). 

The Netherlands: the six specimens mentioned above. 

In Great Britain Palpita unionalis was found in years, good for migrant 

insects generally (1877, 1947, 1949) as well as in cold and wet years (1920, 

1954, 1955, 1956). In 1956 there was also strong invasion of Acherontia 

atropos (L.) and Herse convolvuli (L.) in N.W. Europe, but this was evidently 

not the case in the preceding year. The geographical data of Palpita unionalis in 

this part of Europe remind of those of Nycterosea obstipata (Fabr.), a species 

which, some years later however, also became a more regular immigrant on the 

English south-coast. 

Whence and how does Palpita unionalis come ? 

Without doubt this species is a resident in Southern Europe. MiLLièRE (Le: 

42), in southern France, found the moths in winter. Martelli (1915, Boll. 

Labor. Zool. Porti ci 10 : 100) bred Palpita unionalis in southern Italy during a 

whole year. He got at least five generations, but in December and January no 

adults hatched. However, in Southern Europe Palpita unionalis is by far not as 
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common as in the tropical and subtropical regions of Africa. In Uganda it is one 

of the commonest Pyralids (Sevastopulo, 1955, Entomologist 88 : 165). There 

are some other indications, that the invasions may not have their origin in Sou¬ 

thern Europe, but more to the South. So Klimesch (1942, Mitt. Münchn. ent. 

Ges. 32 : 357) states for Gravosa (near Dubrovnik, S. Dalmatia), that in spring¬ 

time few specimens were captured, but that it was common in September 1936. 

Balachowsky & Mesnil (1936, Les Insectes nuisibles aux Plantes cultivées II : 

1492), describing the damage caused to ]asminum in S. France, pointed out the 

’’brusquerie” of the invasion. Finally Bretherton observed (1956, Entomologist 

89 : 183) that Palpita unionalis was recorded from two localities in England 

along with Rhodometra sacraria (L.) wich is essentially a North African species. 

Another point that gives food for hypotheses is the way in which Palpita unio¬ 

nalis and other smaller migrating Lepidoptera might reach our latitudes. Seilkopf 

(1955, Bombus 88/89.' 370) and Warnecke (Bombus 88/89 ; 372) thought to 

be able to explain the captures of Palpita unionalis from Hamburg and S. Eng¬ 

land in 1954 by air-currents, originating from the S.W. part of the Sahara. Dr. 

ten Kate of the Meteorological Office at De Bilt informed me that indeed in 

some years dust from the Sahara was observed in our country. However, the 

frequent records from the English south coast (preferred by many migrants !) are 

much more numerous than could be accounted for by local upward air currents in 

the regions of origin (Bretherton, 1956, Entomologist 89 : 183), and meteoro¬ 

logists cannot see why especially South England might be situated more favourably 

for these air currents than other parts of N.W. Europe. Moreover, a provisional 

research of the Meteorological Office at De Bilt could not make clear what special 

circumstances in the higher layers of air made the autumn of 1956 in our country 

so favourable for Palpita unionalis. 

The biology of Palpita unionalis. 

In Uganda the moth may be observed in all seasons (Sevastopulo, l.c). In 

S. Italy there are at least five generations a year, the life-cycle varying from 33 to 

82 days, according to the season (Martelli, l.c: 101). Howarth (1950, Ent. 

Gazette 1 : 85—88) bred the larva at a steady temperature of 75—80° F. and 

under these conditions the life-cycle was completed in 31 to 36 days. 

At our latitudes the moths are mostly captured in September and October; in 

England from the end of July to November. I know but two specimens of earlier 

dates: Ostende (Belgium), 15.V.1939 (in England no captures during that year), 

and S. England 16.VI.1955. Bretherton (1955, Entomologist 88: 80; 1956, 

89 : 183) thinks that the recording of specimens in the same place 6—12 weeks 

later almost certainly represents the offspring of this former generation. According 

to him the relatively large number of autumn specimens may be the offspring of 

small numbers of immigrants which have arrived from June to August. However, 

at present it is supposed for migrants with similar appearance that in summer 

and autumn new immigration takes place. Howarth (l.c.) even suggests that 

Palpita unionalis could weather the English winter in some places on the South- 

coast where Jasminum keeps its leaves. Nevertheless none of the earlier stages 

have yet been found wild in England. 

According to littérature the larvae feed on Oleaceae (Olea spp., Jasminum spp., 
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Ligustrum japonicum, Forsythia) and is also reported from Arbutus (Ericaceae). 

For our latitudes Olea and Arbutus can be left out of consideration, but Ligustrum 

japonicum keeps its leaves here even in winter. Dr. P. Vermeulen (Hugo de 

Vries Laboratorium, Amsterdam) informed me that ]asminum 'officinale loses 

its leaves after the first frost, whilst fasminum nudiflorum keeps its leaves here 

during winter. Forsythia has no leaves during winter, but this plant flowers very 

early in spring. According to these data it would be possible for Palpita unionalis 

to find food in our regions in winter (so not only on the British South-coast !). 

There must therefore be other factors which prevent this species from surviving 

from one season to another. 

It is repeatedly reported as a pest on olive trees and fasminum. Martelli 

(l.c. : 101) stated that usually it attacks the leaves of the suckers of olive trees 

in South Italy and is beneficial in this case, but when young plants are attacked 

by large numbers of larvae it is injurious. It attacks the tender leaves at the tip 

of the twig after first weaving a few threads around the leaf thus forcing it to 

assume a tubular form, and remains in this tube until the first moult is completed. 

Balachowsky & Mesnil (l.c. : 1491—1492) described the same habits of the 

larvae on fasminum in Southern France, but here the flowers are also attacked. 

According to Berland & SéGUY (1922, Bull. Soc. ent. France : 93) the larvae, 

after feeding in the flowers for some time, escape by perforating the corolla in 

search of further food. Kalshoven (1950, De Plagen van de Cultuurgewassen 

in Indonesië I : 455—456) figured an attacked leaf at the tip of fasminum. He 

remarks that on Java the pest develops especially at the end of the rainy season. 

It may occur that in the following months all the trees in the gardens are deprived 

of their leaves as a result of the voracity of the numerous larvae. 

The larva was described and pictured by MiLLièRE (l.c. : 40—41, pi. 55 figs. 3 

and 4). 

In daytime in England the moth has only been found at rest and there are no 

records than it has been easily disturbed or seen flying naturally. It appears 

to fly at dusk, and has then been found feeding on ivy blossom, on flowers 

of Arbutus, honeysuckle, Buddleya, and on sugar (Bretherton, 1955, 

Entomologist 88 : 78—79). Martelli (l.c. : 97) records moreover that it feeds 

on sweet excreta of Coccids. Lhomme (1935, Cat. Lép. France Belgique II : 116) 

mentions an observation in Sicily where swarms of Palpita unionalis were flying 

round Jasmine just before dawn. Martelli (l.c. : 96—97) states that it is seen 

flying round olive branches with new growth in Southern Italy. If disturbed by 

day it flies away zigzag and settles quickly under another leaf. MiLLièRE (l.c. : 

42) states for the Provence (France) that it ,,vole rapidement dans la campagne 

et sur les collines cultivées”. 

Its eggs are deposited separately or together either on the surface of the olive 

leaves or on the green twigs (Martelli, l.c.: 101). Berland & SéGUY (1922, 

Bull. Soc. ent. France : 93) state that it evidently oviposits in the interior of the 

flowers of fasminum, which open at night. 

A remarkable feature of the captures at light in England is the predominance 

of females over males: 17 to 11 in the cases where the sex is stated, whereas for 

most moths just the contrary is recorded (Bretherton, 1955 Entomologist 88 : 

79). In Uganda Sevastopulo (l.c. : 165) found decidedly more males than 
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females and suggests that the reported preponderance of females over males in 

Britain may have something to do with the migration of the species. On the other 

hand, however, the ratio of the sexes in some English breedings were the following: 

males females 

1 8 

36 65 

7 6 

9 6 

Bretherton (1956, Entomologist 89 : 184) points out the fact that the latter 

brood was reared under difficult conditions and he concludes that there really 

may be a sex discrepancy in favour of the female, but that this may be masked 

by superior hardiness among the male larvae. 

Nomenclature. 

Finally some remarks about the generic name used. The well known name 

Margaronia, a dust-bin for hundreds of almost merely tropical and subtropical 

species, must fall, for it was preceded by three other names of the same application 

in Hübner’s own works, viz. Palpita, Hapalia and Conchia. Palpita is the oldest 

name and as defined by Munroe (Can. Entom. 82 (1950): 218—220) it includes 

only a small part of the group assembled in the genus Margaronia. Moreover 

this species could be found in the genera Diaphania Hübner, Glyphodes Guenée 

(adopted by Hampson), and Margarodes Guenée. 

My thanks are due to Mr. E. Jäckh (Bremen), Mr. E. Janmoulle (Brussels), 

Mr. G. Helmers Jr. (Amsterdam), Dr. ten Kate (De Bilt) and Dr. P. Ver¬ 

meulen (Amsterdam) for the valuable information they gave me. 

Odezia at rat a (L.) 

At Vaals (prov. of Limburg) I captured on 2.VII. 1951 a specimen of this 

species, which within our frontiers had only been found at Rolduc in 1904 

(Lempke, 1949, Tijdschr. Entom. 90 : 151) and at ’’Piet Haan”, where Jeswiet, 

later a professor at Wageningen, captured a number of this Geometrid (1904, 

De Levende Natuur 9 : 85—86). Of Jeswiet’s specimens, which were divided 

among three collections, probably only one now remains (Lempke, l.c.). From 

the map, given by Jeswiet (1904, l.c. : 123) it appears that Piet Haan is situated 

between Lemiers, Mamelis and Vijlen and so this locality is certainly another 

than where this species was captured by me. These three localities are all situated 

in South Limburg, not far from Aix-la-Chapelle (Germany), and adjoin those of 

the German and Belgian records. 

The peculiarities in its habits and geographical distribution made the Chimney- 

Sweeper the object of some studies. In Germany O. atrata was at first taken 

for a mountain and subalpine species, but is proved to occur also in the lowlands 

of Northern Germany. According to Warnecke (1942, Ent. Z. Frankfurt 56 : 

l6l—164) this is a phenomenon, that can be observed more than once with 

species of Siberian origin, like Rhyacia depuncta (L.) and Colostigia olivata 

(Schiff.). But the fact remains that O. atrata is almost completely absent along 

the North-Sea coasts of the continent, in N.W. France and also in north 

Scotland. In Jutland and Schleswig-Holstein this species appears to be more 
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numerous in the eastern than in the western parts. Franzius (1943, Ent. Z. Frank¬ 

furt 57 : 52—54) suggests in this connection that the wind may be an important 

factor, limiting the distribution, and he pointed out the fact that O. otrata fails on 

the coasts of Norway except the S. W. coast, where the mountains should create more 

favourable conditions. Also in Great Britain attention is paid to this matter as 

appears from the request for information of Topping (1951, Ent. Gazette 2 : 28) 

to attempt to ascertain the factors limiting the distribution of O. atrata. 

According to Bergmann (1955, Die Groszschmetterlinge Mitteldeutschlands 

5 (1) : 28) O. atrata is the „Leitart von Massenbeständen des Rauhen Kälber¬ 

kropfes auf feuchten Talwiesen des Gebirges”. 

A well-known fact is that the moths may sometimes be found in large numbers 

close together, like sea-gull colonies, as observed by Franzius (l.c.). Warnecke 

(l.c. : 164) described that in many spots in Vorarlberg (Austria) he counted 

about a hundred moths on ten square meters. 

According to littérature the larvae live solitary on Chaerophyllum hirsutum L. 

and Ch. aureum L., Conopodium denudatum Koch (= Bunium flexuosum), 

Anthriscus silvestris Hoffm. and possibly on other Umbellifers. 

Geosargus (Chrysochroma) bipunctatus, een aanvulling. In mijn artikel over Geosargus 

(Chrysochroma) bipunctatus Scop. (Diptera, Stratiomyidae; Ent. Ber. 15 : 468—472, 1955) 

merkte ik op, dat omtrent de leefwijze van deze soort weinig of niets bekend is. In de 

literatuur vond ik een notitie van J. Edwards (Ent. mont hl. Mag. 83 : 64, 1947) dat hij 

een $ waarnam in Staffordshire, Engeland, dat zich geheel ingroef in een hoop koemest; 

hij veronderstelt, dat de vlieg in kwestie eieren af ging zetten, te meer daar het dier langer 

dan twintig minuten wegbleef. Een en ander klopt min of meer met de levenswijze van de 

andere soorten van het geslacht Geosargus. 

De mededeling van Edwards is overgenomen door C. N. Colyer & C. O. Hammond 

(Flies of the British Isles, London & New York, p. 92, 1951). Deze auteurs, die een 

fraaie gekleurde afbeelding van het $ geven, spreken van G. bipunctatus als „not uncom¬ 

mon” in Groot-Brittannië. 

A. C. van Bruggen, Division of Entomology, P.O. Box 513, Pretoria (Tvl.), Zuid- 

Afrika. 

Annual Review of Entomology, Ann. Rev. Inc. Palo Alto, Cal. U.S.A. 

E. A. Steinhaus is de editor van het tweede deel van deze belangrijke serie en we 

kunnen ons eigenlijk al op het derde verheugen, voordat we ten volle de waarde van deel 2 

gesavoureerd hebben. Fysioloog, systematicus, oecoloog, geneticus, toegepast entomoloog, of 

wat men ook zij, iedereen vindt er een stuk van betekenis. Men kan natuurlijk de vraag 

opwerpen of een compilatie wel zo heel trouw elke referentie ter plaatse geven moet, zodat 

er bijna geen zin normaal gelezen kan worden, wat in sommige stukken ver wordt door¬ 

gevoerd. Men kan ook de vraag stellen waarom nu juist deze auteur voor dit stuk gekozen 

is, maar als men geen kritiek oefent om der kritiek wille, kan men beter erkennen dat deze 

publicatie uitstekend is. 

Het is niet goed om enkele auteurs te noemen, omdat het onaardig zou zijn tegenover de 

verzwegen namen. De twintig artikelen zijn merendeels door erkende onderzoekers geschre¬ 

ven. Sommigen weerklinken wat luider in de holten van het geheugen dan anderen, maar 

ook zij geven door hun ander timbre een aantrekkelijk accent aan de harmonie, waarin geen 

dissonanten voorkomen, die pas in het derde deel opgelost behoeven te worden. 

Een goede aanwinst. — D. J. Kuenen 
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Docters van Leeuwen, W. M., Gallenboek. Tweede druk, 1957= Uitg. N.V. W. J. 

Thieme & Cie, Zutphen. 

Het is zeker een evenement, dat in Nederland na 10 jaar een tweede druk van dit uit¬ 

stekende boek nodig en mogelijk is. Dit is zeer verheugend, want het toont, dat het Neder¬ 

landse publiek stellig nog grote belangstelling voor de natuur heeft en ook wel een goed 

boek, als het niet te duur en gemakkelijk in het gebruik is, wil kopen. Gelukkig is de prijs 

ook voor de tweede druk (f. 9.25) niet te hoog geworden door de medewerking van de 

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting, de Amsterdamse Universiteitsverenigingen, het Dr. Jac. 

P. Thysse-fonds en het Greshoff-fonds van de K.N.N.V. 

Het is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. De 

leden van deze vereniging en die van de Nederlandse Entomologische Vereniging kunnen 

het tegen gereduceerde prijs kopen, n.l. f7,50, als ze het bestellen bij het Bureau van de 

K.N.N.V. te Hoogwoud (N.H.). 

In de nieuwe druk zijn niet alleen de gallen opgenomen, die door dieren worden ver¬ 

oorzaakt, maar ook die onder de invloed van parasitische planten ontstaan. Dit is een buiten¬ 

gewoon belangrijke verbetering, daar het tot nu toe voor de niet-specialist zeer moeilijk was 

deze op naam te brengen. Het heeft de recensent enigszins verwonderd, dat de algemene 

gal van het chinees klokje veroorzaakt zou worden door Agrobacterium tumefaciens. In de 

hem ten dienste staande literatuur wordt n.l. opgegeven, dat zij veroorzaakt is door : Pseu¬ 

domonas s avast an oi (Smith) Stevens. Vergelijk: Leach, Insect transmission of plantdiseases 

(1940) en Dowson, Manual of bacterial plantdiseases (1949). 

De nieuwe druk is op dezelfde manier ingericht als de oude. Dit hoeft niet te verwon¬ 

deren, daar deze indeling zeer zeker zeer praktisch is. Na een inleiding, waarin o.a. een 

definitie van een „gal” wordt gegeven, worden in het eerste hoofdstuk de diergroepen 

behandeld, die gallen kunnen vormen, in het tweede hoofdstuk de planten, die gallen 

vormen. Het taxon van de Chalcididen wordt nog als één familie behandeld. In de nieuwere 

systematiek echter wordt tegenwoordig algemeen aangenomen, dat deze uit veel families 

bestaat. 

In het derde hoofdstuk wordt de bij de galvormers zo belangrijke generatiewisseling uit¬ 

eengezet. Dit hoofdstuk wordt besloten door een lijst van de agame en bigame generatie 

van de galwespen op eiken. In de hoofdstukken 4 en 5 worden de verschillende vormen 

van de gallen en de anatomie en ontwikkeling van deze behandeld. In het zesde hoofdstuk 

wordt het ontstaan van de gallen nader bekeken. In het zevende hoofdstuk wordt nader 

ingegaan op dieren, die met de gallen of hun verwekkers op een of andere manier in ver¬ 

band staan; in het achtste hoofdstuk worden die schimmels besproken, die vermoedelijk geen 

galvormers zijn, maar wel in gallen groeien en in vele gevallen de bewoners als voedsel 

schijnen te dienen. 

Het negende hoofdstuk vertelt, hoe de bewoners de gallen verlaten, daar deze dikwijls 

aan alle kanten gesloten zijn. Het tiende hoofdstuk behandelt de moeilijke en interessante 

kwestie van de biologische rassen en de biologische specialisatie. Het elfde hoofdstuk gaat 

over de oecologie en verspreiding van de gallen, het twaalfde over het verzamelen en 

prepareren van deze. Hieruit blijkt wel hoeveel biologische bijzonderheden zich laten ver¬ 

tellen over de gallen en hoe buitengewoon interessant deze plantewoekeringen zijn. 

Het grootste deel van het boek beslaan de beschrijvingen van meer dan 1200 gallen. Zij 

zijn naar de planten gerangschikt. Het herkennen wordt vergemakkelijkt door de uitstekende 

tekeningen van H. Alta, die ook reeds in de eerste druk voorkwamen, deze zijn aangevuld 

door tekeningen van door planten gevormde gallen door J. Gremmen. 

Aan het einde van het boek zijn een viertal zeer nuttige registers toegevoegd. Het 

boek eindigt met een bijgewerkte literatuurlijst. Vele opgaven uit de literatuurlijst van de 

eerste druk zijn weggelaten, wat te betreuren is, daar hier ook Nederlandse literatuur bij is. 
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Het was natuurlijk voor de auteur buitengewoon moeilijk om de nieuwste namen, zowel 

voor de planten als voor de dieren op te nemen. Het is volkomen onmogelijk voor één 

mens zoveel groepen van het planten- en dierenrijk voldoende te kennen. De auteur heeft dan 

ook verschillende specialisten te hulp geroepen. Het hoeft ons echter niet te verwonderen, 

dat ondanks alles specialisten hier en daar nog verouderde namen zullen vinden. Terecht 

zegt de auteur, dat de namen van de Cynipiden hem grote moeilijkheden bezorgd hebben, 

daar er geen kenner van de gehele familie bestaat. Dit is zeer zeker juist, daar de para¬ 

sitische Cynipiden door Kieffer in een chaos, vooral van onontwarbare soortbeschrijvingen, 

is achtergelaten. Met de galvormende Cynipiden is het gelukkig niet zo ernstig gesteld. 

De auteur heeft een publikatie van Kinsey gevolgd (p. 7), is echter in het labyrinth van 

naamsveranderingen de weg kwijt geraakt, wat heel begrijpelijk is, daar hij naar het schijnt 

alleen deze publicatie geraadpleegd heeft. 

Het gaat in de eerste plaats om de volgende twee genera: 

1. C y nips Linn. 

B= Dryophanta Förster 

= Diplolepïs Kieffer et auct. nee Geoffr. 

Type: Cy nips quercus-folii Linn. 

2. Diplolepis Geoffr. 

= Rhodites Hartig. 

Type: C y nips rosae Linn. 

Zeer terecht heeft de auteur de soorten, die hij in de eerste druk onder Diplolepis 

behandelde, naar Cynips overgebracht. Hij heeft echter verzuimd de naam Rhodites in 

Diplolepis te veranderen. Hij schrijft verder overal Cynips folii Linn. Dit wordt door 

vele autoren gedaan, maar Linneus schrijft: Cynips quercus-folii, zodat deze naam gebruikt 

moet worden. 

Cynips volgens Hartig en de meeste andere auteurs, maar niet volgens Linnaeus en 

Kinsley, moet nu een andere naam krijgen, n.l. Adleria Rohwer et Fagan. Dit geslacht 

heeft als type: Cynips kollari Hartig. 

Verder betrekt de auteur nog in de discussie: Andricus Hartig, type: (Andricus noduli 

Hartig) = Andricus radicis F. f. trilineatus Hartig. 

Hij voegt deze beide laatste genera samen, daar de in Nederland voorkomende soorten 

van Adleria een bigame generatie bezitten, die in het genus Andricus thuis behoort. Het 

genus Adleria is hierdoor een synoniem geworden van Andricus, daar ook de soort kollari, 

die het type is van Adleria, door hem in het genus Andricus is opgenomen. De Amerikaanse 

specialist Weld (Catal. Hymen, of Amer. North of Mexico, 1951 : 629) beschouwt deze 

twee genera echter als van elkaar verschillend. Voor de typen der genera der Cynipiden 

vergelijke men: Rohwer & Fagan, The type-species of the genera of the Cynipoidea, Proc. 

Un. St. Nat. Mus. 53, n. 2208, 1917. 

Het nieuwe gallenboek kunnen wij ieder aanbevelen. Het is een gedegen stuk werk, 

waarin de auteur zijn 60-jarige ervaring op gallengebied heeft verwerkt. Men kan er dus 

overtuigd van zijn, dat het vrijwel volledig is. Men kan Professor Docters van Leeuwen dan 

ook niet anders dan feliciteren met deze tweede druk van zijn gallenboek. — J. G. Betrem. 

Vliegtijd van Hyloicus pinastri L. Voor een nauwkeuriger opgave van de vliegtijd van 

de Dennepijlstaart in het volgende Supplement van de Catalogus zou ik het zeer op prijs 

stellen, als een ieder, die materiaal van of aantekeningen over deze soort bezit, mij een 

briefkaart wilde sturen met opgave van alle hem bekende data. Indien meer exemplaren van 

dezelfde datum bekend zijn, dan dit er bij vermelden. Bij voorbaat zeer bedankt voor de 

moeite. Eenzelfde verzoek geldt voor Harpyia hicuspis Bkh. 

B. J. Lempke, Oude IJselstraat 12III, Amsterdam-Z. 2. 
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Verslag van de 17e Herfstvergadering der 

Entomologische Vereeniging, tevens de 3^é^ijéenkoms<f|c^n 

de Afdeling voor Toegepaste Ehtoi^cj^gS3e3 1QESG 
door 

G. L. VAN EYNDHOVEN, Secretary 

Onze 17e Herfstvergadering werd gehouden op zaterdag 9 november 1957 in 

het Zoölogisch Laboratorium te Amsterdam. Zij gold tegelijkertijd als 37e bijeen¬ 

komst van de Afdeling voor Toegepaste Entomologie. 

Er bestond voor deze vergadering veel belangstelling; er waren bijna 100 leden 

en introducés tegenwoordig. 

Voorzitter was de President, Dr. G. Barendrecht. 
Aanwezig waren: het Lid van Verdienste P. van der Wiel, de Begunstigers Mevr. A. 

Corporaal-van Rienderhoff, H. Prakke, Mevr. G. C. van der Wiel-Voss, alsmede de gewone 

Leden: Dr. G. Barendrecht, Dr. A. F. H. Besemer, Dr. J. G. Betrem, F. Bink, Agrobiolo- 

gisch Laboratorium ,,Boekesteijn”, W. C. Boelens, P. J. den Boer, Dr. Ir. J. B. M. van 

Dinther, Dr. J. van der Drift, E. Th, G. Elton, H. H. Evenhuis, G. L. van Eyndhoven, 

F. C. J. Fischer, Dr. H. J. de Fluiter, V. van der Goot, W. H. Gravestein, G. Helmers Jr., 

P. C. Heyligers, Dr. J. G. ten Houten, G. Houtman, Instituut voor Bijenteeltonderzoek, 
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Instituut voor Tropische en Protozoaire 

Ziekten, J. A. Janse, C. A. W. Jeekel, Dr. C. de Jong, D. J. de Jong, Dr. W. J. Kabos, 

Dr. L. G. E. Kalshoven, H. Kraan, Dr. G. Kruseman, J. H. Küchlein, Prof. Dr. D. J. 

Kuenen, Dr. P. A. van der Laan, J. van der Land, B. J. Lempke, N. Loggen, Dr. F. E. 

Loosjes, Dr. Ir. G. S. van Marie, J. Meitzer, J. J. Meurer, E. J. Nieuwenhuis, W. C. 
Nijveldt, H. van Oorschot, Chemisch Laboratorium voor Ongediertebestrijding ,,Paratex”, L. 

Peeters, Plantenziektenkundige Dienst, Ir. P. H. van de Pol, Proefstation voor de Fruitteelt 

in de volle grond, Dr. A. Reyne, Chemische Fabriek en Handelsonderneming „Riwa”, G. van 

Rossem, B. Schippers, Staatsbosbeheer, H. J. L. T. Stammeshaus, Br. Dr. Theowald, Mej. 
H. M. Th. van Turnhout, Br. Virgilius, A. Vlug, H. Westra, J. T. Wiebes, Prof. Dr. J. de 

Wilde, Prof. Ir. T. H. van Wisselingh, Zoölogisch Laboratorium (Utrecht). 
Bovendien waren van de Afdeling nog aanwezig: J. A. Bot, Mej. E. van den Broek, C. F. 

van de Bund, H. C. Burger, W. Companjen, Dr. D. Dresden, Dr. P. F. Baron van Heerdt, 

Ir. J. W. Heringa, Dr. H. J. Hueck, Mej. A. Post, P. Terpstra, Ir. W. P. N. Vlasveld, M. 

van de Vrie. 
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De Voorzitter opent de vergadering met een kort welkomstwoord en geeft 

dan het woord aan de heer G. van Rossem, die mede namens de heren C. F. 

van de Bund en H. C. Burger de traditionele bijdrage van de Plantenziekten- 

kundige Dienst levert: Verslag over het optreden van enige schadelijke insekten 

in het jaar 1957. 

Na de lunchpauze houdt de heer C. J. Briejèr een interessante voordracht, ge¬ 

titeld : Bezinning over het bestrijden van insecten. 

Tot besluit spreekt de heer P. J. den Boer over: Activiteitsperioden van loop¬ 

kevers in Meijendel. 

De drie hierboven genoemde voordrachten worden separaat in dit nummer van 

de Entomologische Berichten gepubliceerd. 

Hierna sluit de Voorzitter de bijeenkomst, met dankzegging aan de sprekers. 

Amsterdam O., Zeeburgerdijk 21. 

Verslag over het optreden van enige schadelijke insekten 

in het jaar 1957 

door 

G. VAN ROSSEM, H. C. BURGER en C. F. VAN DE BUND 

Plantenziektenkundige Diensi, Wageningen 

Algemeen 

In een particuliere woning te Hilversum deed zich een hardnekkige plaag van 

een Dermestide voor. Na correspondentie met de bewoners werd bij een bezoek 

aan het huis vastgesteld, dat het hier betrof Anthrenocerus australis Hope. 

Deze „Australian carpet beetle”, die ongeveer dezelfde schade aan textiel, op¬ 

gezette dieren, huiden e.d. kan veroorzaken als de bij ons veelvuldig in huizen 

voorkomende tapijtkever, Anthrenus verbas ci L., was tot nu toe slechts eenmaal 

in ons land gevonden en wel in een partij wol, die waarschijnlijk rechtstreeks af¬ 

komstig was uit Engeland, waar deze soort reeds lang inheems is (zie Entomol. 

Ber. 13 : 161). 

In Noord-Brabant en Limburg deed zich op tal van plaatsen het massaal op¬ 

treden van twee Coccinelliden voor, t.w. Coccinella octodecimpunctata Scop. en 

Coccinella bipunctata L. (overwegend de zwarte vorm). 

Verschillende melkfabrieken en een bierbrouwerij ondervonden hinder van 

Drosophila-pupana., die tegen de binnenwand van gevulde flessen werden aange¬ 

troffen. 

De vliegjes zoeken gistende en bedervende stoffen op om hun eieren af te 

zetten. Melk, die enige dagen oud is, azijn, bier en wijn oefenen een grote aan¬ 

trekkingskracht uit op deze insekten. Het gebeurt dan ook vaak, dat de vliegjes 

ongereinigde lege flessen opzoeken om hierin hun eieren te leggen. De larven 

ontwikkelen zich in het restant vloeistof en verpoppen zich later tegen de wanden. 

Deze tegen de wand vastgekleefde poppen zijn zeer moeilijk met de gebruikelijke 

schoonmaakmethoden te verwijderen, zodat men ze later in de opnieuw gevulde 

flessen kan vinden. 

Het vastkleven van Drosophila-popptn kan men voorkomen door de gebruikte 
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fles direct om te spoelen of geheel te vullen met water. Daar uiteraard deze maat¬ 

regel door de consument zou moeten worden uitgevoerd, kan men hiervan weinig 

resultaten verwachten. 

Lit.: H. Lemche, 1949, Forurening af maelkeflasker ved fluer. Nord. hyg. 

Tidskr. 30. 

Via de Ned. Heidemaatschappij ontvingen wij op 22 juli een spin, gevonden in 

een bananenstam, afkomstig van 2.-Amerika. De betreffende spin behoort zeer 

waarschijnlijk tot de soort Neteropoda venatoria L. Met zekerheid kon de soort 

niet worden vastgesteld, daar de ons beschikbare literatuur niet geheel toereikend 

was. Bovengenoemde soort komt voor in tropisch Z.-Amerika. Zij wordt in Europa 

dikwijls met bananenzendingen geïmporteerd. Het dier is 10 januari 1958 ge¬ 

storven. 

Lit.: G. Schmidt, 1954, Zur Herkunftsbestimmung von Bananenimporten nach 

dem Besatz an Spinnen. Zeit sc hr. an ge tu. Ent. 36 : 400—422. 

Te Harderwijk trad massaal in een huis op het vliegje Lept o oer a fontinalis Fall. 

(Sphaeroceridae). 

De larven van deze vliegjes leven in plantenafval, cadavers en in mesthopen, 

waar zij soms in grote aantallen kunnen voorkomen. De volwassen insekten zoeken 

graag besloten ruimten op; ze zijn dan ook vaak in huizen te vinden, waar men 

ze vooral tegen de vensterruiten waarneemt. 

Schadelijk zijn deze insekten niet, hoogstens kunnen zij lastig zijn door hun 

talrijk optreden. In de meeste gevallen verdwijnen zij na enkele dagen even snel 

als ze gekomen zijn. 

Indien een bestrijding noodzakelijk is, dan kan men het best eerst zoeken naar 

de mogelijke broedplaats; door deze op te ruimen heeft men in de meeste ge¬ 

vallen de oorzaak van de plaag weggenomen. Verder kan men de plaatsen, waar 

de vliegjes zich in grote aantallen ophouden, bespuiten met een D.D.T.-prepa¬ 

raat. 

De vrij zeldzame Niptus griseofuscus de Geer kwam talrijk voor in een boer¬ 

derij te Tweede Exloërmond (Dr.). Dit kevertje leeft in oude huizen en boer¬ 

derijen, in graanopslagplaatsen e.d. Het voedsel van de larven bestaat voorname¬ 

lijk uit zetmeel bevattende afvalstoffen. Waarschijnlijk wordt door de kevers geen 

schade aan textiel e.d. veroorzaakt, zoals dit van de messingkever bekend is. In 

het onderhavige geval kwamen de kevertjes van de deel, waar een opslagplaats 

was. 

Reeds in 1955, Ent. Eer. 16 : 95 (1956), maakten wij melding van de kakker¬ 

lak Pycnoscelus surinamensis L. Nadien verkregen wij deze soort nog eens uit 

Boskoop. 

Het is ons gebleken, dat deze kakkerlak een buitengewoon geschikt laborato- 

riumdier is, in verschillende opzichten beter dan de klassieke Periplaneta americana 

L., aangezien P. surinamensis ovo-vivipaar is en zich bij een temperatuur van on¬ 

geveer 26° C zeer snel voortplant. Het dier is tevreden met een laag vochtige 

turfmolm in de kweekbak en het kan gevoed worden met plantaardig materiaal 

zoals tarwe, biscuit, groene plantedelen, stukjes appel e.d. 
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Als bijzonderheid valt nog op te merken, dat deze soort bij verontrusting dui¬ 

delijk striduleert. 

Lit.: R. Saupe, 1929, Zur Kenntnis der Lebensweise der Riesenschabe Blabera 

fusca Brunner und der Gewächshausschabe Pycnoscelus surinamensis L. Zeitschr. 

angew. Ent. 14 : 461—500. 

Solenopsis xyloni Mc.Cook, Southern fire ant. 

Van een scheepvaartmaatschappij ontvingen wij een groot aantal mieren, die 

in een scheepslading werden gevonden. Deze lading bestond uit hickorystuwhout, 

tabak en conserven, afkomstig van Nw. Orleans (V.S.). Na determinatie bleek, 

dat wij te doen hadden met de southern fire ant, die in de zuidelijke V.S. zeer 

veel hinder en schade veroorzaakt aan landbouwgewassen. Deze soort nestelt in 

de grond. De kolonies kunnen zeer volkrijk zijn. Zij werpen grote losse aard¬ 

hopen op, vaak maken zij een aantal kraters. 

De mieren dringen in de stengels van maïs, rijst, aardappels e.d., die zij ge¬ 

heel kunnen uithollen. Kiemende zaden, bladeren, bloemknoppen en vruchten van 

allerlei cultuurplanten kunnen beschadigd of afgebeten worden; uitgezaaide za¬ 

den worden naar het nest gedragen. Bovendien is de aanwezigheid van deze in- 

sekten bijzonder onaangenaam; zij steken nl. zeer pijnlijk, volgens velen is de 

steek pijnlijker dan van een bij. Zij kunnen zelfs uit het ei komende kuikens do¬ 

den. Ook als huismier treden zij op. Een onzer is bij de behandeling van de 

mieren enige malen gestoken. De steek veroorzaakte enige tijd later felle jeuk. 

Daar vele tropische en subtropische mieren voor ons land gevaarlijk kunnen zijn 

in constant verwarmde ruimten, is het altijd gewenst voorzichtig te zijn met derge¬ 

lijke importen. De bewuste lading is dan ook gegast met methylbromide, de ta¬ 

bak elders met T-gas en het ruim is nadien ontsmet met een DDT-preparaat. 

Lit.: Creighton, W. S., 1932, The New World species of the genus Solenopsis. 

Proc. Amer. Acad, of Arts and Sciences 66 : 39—152. 

-, 1950, The ants of North America. Cambridge, Mass., U.S.A. 

Van het Laboratorium voor Textiel van de Technische Hogeschool te Delft 

ontvingen wij ter determinatie enige keverlarven, die werden aangetroffen in het 

papier van enige zeer waardevolle oude boeken. Deze boeken maken deel uit van 

een collectie, die uniek is voor West-Europa. De boeken verkeerden echter in de¬ 

plorabele staat en waren aangetast door verschillende soorten insekten, waar¬ 

onder de pelskever en zilvervisjes. 

Determinatie van de betreffende Anobiide-larven door Dr. F. I. van Emden 

te Londen leverde als uitslag Xestobium rufovillosum de Geer. 

De meeste loofhoutsoorten en bij uitzondering ook wel enkele naaldhoutsoorten 

kunnen door dit insekt worden aangetast. Het kevertje heeft echter bepaald een 

voorkeur voor eikehout. De schade, die deze soort aan hout kan veroorzaken, is 

soms ernstig. De kever wordt dikwijls in oude huizen en gebouwen aangetroffen, 

alwaar hij zich ontwikkelt in steunbalken, deurposten, vloeren e.d. Wij vermoeden, 

dat het hout van de kast, waarin zich de boeken bevonden, is aangetast. De 

larven zijn waarschijnlijk „per ongeluk” vanuit het hout in de boeken doorge¬ 

drongen. 
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Problemen tengevolge van vochtigheid 

Door de grote vochtigheid gedurende het jaar 1956 en tijdens augustus en 

september van dit jaar, werd in het gehele land, vooral in boerderijen, grote last 

ondervonden van mijten, stofluizen, enige Coleoptera en hier en daar van Endrosis 

sarcitrella L. 

a) Mijten (Acarina). 

Gedurende de laatste jaren werd vooral hinder ondervonden van de Laelaptide 

Haemolaelaps fenilis Mégn., 1876 (zz H. molestus Ouds., 1929). Deze voor¬ 

lopige determinatie werd verricht door de heer G. L. van Eyndhoven te Am¬ 

sterdam. 

Merkwaardig is, dat bovengenoemde soort over het algemeen bekend was als 

bewoner van knaagdiernesten, waar, naar men vermoedde, deze mijten als ecto- 

parasieten optreden. Thans echter blijkt, dat deze diertjes in grote aantallen in 

boerderijen optreden, alwaar zij leven in vochtig of broeiend hooi en in de rieten 

daken. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk, dat dit optreden enig verband houdt met 

knaagdieren. Op sommige plaatsen zijn de mijten zo talrijk, dat zij de grond als 

levend stof bedekken. 

Vanuit de ontwikkelingsplaatsen gaan de mijten zich door het gehele pand ver¬ 

spreiden, waardoor zij in de woonhuizen de huisvrouwen tot wanhoop brengen. 

Van de biologie van de Laelaptiden is vrijwel niets bekend. De massale ont¬ 

wikkeling schijnt vooral in de voorzomer en de zomer merkbaar te zijn, althans 

dit wordt bevestigd door de inzendingen. Naar wij vermoeden, predateren de 

Laelaptiden de hierna genoemde andere mij tensoorten. Misschien voeden zij zich 

eveneens met schimmels. Enige spectaculaire mijtenplagen (b.v. die te St. Oeden- 

rode) moeten vermoedelijk worden geweten aan snelle uitdroging en sterke ver¬ 

hitting van rieten boerderij daken, van waaruit de mijten beginnen te migreren 

naar koelere plaatsen. 

Naast de bovengenoemde soort troffen wij verder aan Tyrophagus castellani 

Hirst, T. tenuiclavis Zachv., Glycyphagus domesticus (de Geer) en Gl. destructor 

(Schrank.). 

b) Stofluizen. 

Op zeer veel plaatsen trad de stof luis Lache silla pedicular ia L. in huizen en 

boerderijen massaal op. Deze soort leeft buiten gewoonlijk op boomstammen, 

tussen dorre bladeren en in houtstapels. Vooral in pas gebouwde woningen wordt 

dit insekt dikwijls talrijk gevonden. 

Eenmaal vonden wij in een melkfabriek de stofluis Lepinotus inquilinus Heyd. 

c) Coleoptera 

Onder dezelfde omstandigheden traden ook de kevertjes Enicmus minutus L. 

en Typhaea jumata L. overal in grote aantallen op. 

d) Lepidoptera 

Rupsen van Endrosis sarcitrella L. worden soms aangetroffen in zaden, ge¬ 

droogde planten, hooi, vullingen van matrassen en stoelen en in allerlei andere 

stoffen van plantaardige herkomst. Zij kunnen zich alleen ontwikkelen in vochtig 

materiaal bij een hoge relatieve luchtvochtigheid. De rupsen kunnen bij talrijk 
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optreden aanzienlijke schade veroorzaken. De motten vliegen van juni tot augustus. 

In ons land verschijnt één generatie per jaar, althans in onverwarmde vertrekken. 

Zoals uit het bovenstaande blijkt, wordt het optreden van deze motten en hun 

larven geïnduceerd door vocht. Dus óf wel de partij zelf is min of meer vochtig, 

óf de luchtvochtigheid in de opslagruimte is te hoog. In het laatste geval zal 

het optreden van de rupsen beperkt blijven tot de oppervlaktelaag. 

Bestrijding 

De bestrijding van bovengenoemde mijten en insekten in boerderijen en huizen 

is over het algemeen zeer lastig. In de meeste gevallen is het optreden van mijten 

waar te nemen in boerderijen, waar de hooizolder onvoldoende kan worden ge¬ 

ventileerd, hetgeen in het najaar nog wordt verergerd door het binnenhalen van 

het vee, dat grote hoeveelheden vocht produceert. Ook rieten daken kunnen in 

vele gevallen d- oorzaak van mijten- en insektenplagen zijn. 

Door het gebruik van bestrijdingsmiddelen kan men in sommige gevallen de 

mijtenplaag verminderen, doch de oorzaak neemt men niet weg. Hiertoe is nodig 

het pand zoveel mogelijk te drogen, hetgeen men kan bereiken door bij drogend 

weer de besmette ruimten te laten doortochten. Op hooizolders, waar de ventila¬ 

tie niet aan de gestelde eisen voldoet, kan men in vele gevallen een grote ver¬ 

betering aanbrengen door in het dak ventilatieopeningen te maken met behulp 

van draineerbuisjes. Inlichtingen hierover verschaft de Rijkslandbouwconsulent 

voor de boederijbouw te Wageningen. 

Appel. 

In het gehele land deed zich een ernstige plaag van de lijsterbesmot (Argy- 

resthia conjugelid Zeil.) op appel voor. 

Deze motjes vliegen omstreeks half juni. De wijfjes leggen haar eieren op de 

vruchten van lijsterbes en vaak ook van appel. Het beschadigingsbeeld, dat de 

rupsjes in appels veroorzaken, is zeer typisch. De vrucht is van binnen beschadigd 

door een netwerk van kleine smalle gangetjes van enkele millimeters doorsnee. De 

schil vertoont bij de inboorplaatsen een kleine necrotische plek, meestal voorzien 

van groeven. In één appel komen soms tot 25 rupsen voor. De ontwikkelingstijd 

van de rups duurt ongeveer zes weken. De verpopping vindt meestal plaats in de 

herfst, doch kan ook na de overwintering als rups in het voorjaar geschieden. De 

poppen bevinden zich in een spinsel op de grond tussen plantenafval. 

De appels worden door deze aantasting volkomen waardeloos. In sommige jaren 

treedt dit insekt zeer talrijk en schadelijk in appels op, dan weer gaan er vele jaren 

voorbij zonder dat men iets van de aanwezigheid merkt. 

De bestrijding valt meestal samen met die van de fruitmot. 

In juni veroorzaakten rupsen van de heggebladroller (Cacoecia rosana L.) op 

verscheidene plaatsen veel schade aan appelbomen. Bladeren en vruchten werden 

vooral aangevreten. Ook op zwarte bes werd bladschade waargenomen. 

Verspreid over het gehele land werd in juli, augustus en september bela grijke 

schade opgemerkt aan appel en peer door de gevlekte lapsnuittor (Otiorrhynchus 

singularis L.). Behalve de gewone vreterij aan bladeren en knoppen viel dit jaar 

in het bijzonder de beschadiging van de vruchtstelen van appels in het oog. 
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Chamaecyparis 

Uit St. Paneras (N.H.) ontvingen wij gemineerde scheuten van Chamaecyparis. 

De erin aanwezige rupsjes waren evenwel dood. In juli werden ons motjes toege¬ 

zonden, in massa aangetroffen bij de voedselplanten. Deze motjes bleken te be¬ 

horen tot de soort Argyresthia dilectella Zeil. 

Voor zover wij hebben kunnen nagaan is Juniperus de enige voedselplant, die 

van bovengenoemde Argyresthia bekend is. In Amerika leeft op Chamaecyparis 

Argyresthia thuiella Pack., die een schadebeeld veroorzaakt, zoals wij dat aan het 

ingezonden materiaal gezien hebben. In Europa is geen schadelijke Lepidoptera- 

soort op Chamaecyparis bekend. Daar er maar zeer weinig naar deze insekten is 

gekeken, lijkt het ons wel mogelijk, dat bovengenoemde motjes ook op andere 

Cupressaceeën kunnen leven. In dit verband is dus het voorkomen op Chamaecy¬ 

paris niet zo vreemd. 

Omtrent de biologie is praktisch niets bekend. De motjes vliegen in juli. De 

rupsen heeft men steeds in het voorjaar waargenomen. Vermoedelijk vindt de 

overwintering dus plaats als ei of als jonge rups. 

Gras 

In mei deed zich in een groot deel van het land een ernstige plaag van Meto- 

polophium festucae Theob. in grasland voor. 

Deze bladluis komt in ons land gedurende het gehele jaar algemeen voor op 

grassen en granen. Onder bepaalde omstandigheden kan aanzienlijke schade ont¬ 

staan aan grasland, dat voor het zaad wordt geteeld. Vooral na koude zomers en 

in koude voorjaren treden deze bladluizen dikwijls massaal op. Het is een noor¬ 

delijke soort, die in Noord-Engeland, Schotland en andere noordelijk gelegen 

gebieden elk jaar grote schade aanricht aan weilanden. Gedurende de zomer ont¬ 

wikkelt een gedeelte van de populatie zich tot gevleugelde luizen, die wegvliegen 

naar zich in de omgeving bevindende percelen, waardoor in korte tijd een belang¬ 

rijke uitbreiding van de aantasting over een groot gebied kan ontstaan. 

In vele delen van het land is in mei schade aan hooiland vastgesteld ten gevolge 

van het massaal optreden van deze bladluizen. De bladluizen werden op grote 

schaal geparasiteerd door sluipwespen. Zie ook: G. van Rossem, Verslag over het 

optreden van enige schadelijke insekten in het jaar 1955, Ent. Ber. 16 : 96, 1956 

en Arthur, D. R., 1945, A note on two Braconids in their control of corn 

Aphids, Ent. mo. Mag., 81 : 43—45. 

Pronkhoon 

Te Bennekom werd een geval van ernstige „diefstal met inbraak” van hom¬ 

mels geconstateerd aan pronkbonen. 

Op de gewone wijze kunnen de hommels de honing namelijk niet bereiken, 

aangezien deze te diep in de bloem zit. Zij vreten daarom een gat in de bloem¬ 

kroon, waardoor zij bij de honing kunnen komen. De meeste bonerassen hebben 

weinig te lijden van deze beschadiging. De vruchtzetting vindt normaal plaats en 

de bonen ontwikkelen zich zonder moeilijkheden. Snij- en pronkbonen echter ver¬ 

tonen de neiging om hun bloemen te laten vallen. De genoemde beschadiging door 

hommels werkt dit verschijnsel sterk in de hand. 

Een bestrijding van de hommels heeft geen zin, aangezien steeds andere uit de 
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verre omtrek aan komen vliegen, die weer nieuwe bloemen beschadigen. De enige 

mogelijkheid om het afvallen der bloemen tegen te gaan is ervoor te zorgen, dat 

de groeiomstandigheden voor de bonen zo gunstig mogelijk zijn. 

Rode en witte aalbes 

Te Garrelsweer (Gr.) werd op aalbessen de bladluis Rhopalosiphoninus ribesi¬ 

nus V. d. G. gevonden. Deze bladluis leeft gedurende het gehele jaar op Ribes 

nigrum en op Ribes rubrum. Er vindt dus geen waardwisseling plaats. Het is een 

soort, die in ons land niet algemeen voorkomt. De luizen zijn vooral te vinden op 

beschaduwde plaatsen, waar zij aan de onderzijde der struiken op de jonge loten 

voorkomen. Tengevolge van de aantasting van deze bladluizen worden de bla¬ 

deren misvormd en verkleuren, terwijl een voortijdige bladval kan optreden. 

Kogge 

In Zuid-Groningen, Drente (omg. Assen) en op een plaats in de Achterhoek 

werden in maart de larven van een niet geïdentificeerde Helophorus-soort massaal 

aangetroffen in winterrogge. 

De larven, waarvan de vreterij deed denken aan ritnaalden en Crepidodera- 

schade, tastten het vegetatiepunt aan door zich vlak onder de oppervlakte van de 

grond in de plant te boren. 

Het schadelijk optreden van Helophorus-larven aan granen was tot dusver in 

ons land niet waargenomen, in Handb. d. Pflanzenkr., Bd. V (2e Lief.), 1954, 

worden echter twee soorten gemeld, die schade aan wintergranen veroorzaken. 

Een dezer soorten, H. nubilis F., komt in ons land algemeen voor. Deze soort ver¬ 

oorzaakt in Engeland en Denemarken schade aan tarwe. 

Taxus 

In een particuliere tuin te Bennekom werd een zeldzaam aantastingsbeeld bij 

Taxus waargenomen. Het betrof hier de galmijt Eriophyes psilaspis Nah 

Deze galmijten, die zo klein zijn, dat zij met het blote oog niet zijn waar te 

nemen (± 150 g), leven gedurende de winter tussen de knopschubben. De knop¬ 

pen worden hierdoor abnormaal verdikt en lopen in het voorjaar niet of slecht uit. 

De knoppen, die in mindere mate zijn aangetast, lopen wel uit, maar de jonge 

loten hebben een gedeformeerd uiterlijk, doordat naalden en loten gedraaid en 

gekromd worden. Tot omstreeks eind juli kunnen de mijten in de oude knoppen 

worden gevonden. In juni en juli begeven zij zich naar de jonge knoppen, waar¬ 

door deze op hun beurt worden beschadigd. 

Een bestrijding is zeer moeilijk in verband met de verborgen levenswijze van de 

mijten. In de zomer kan een bestrijding worden uitgevoerd door te spuiten met 

een parathionpreparaat en wel met 60 cm3 parathion 25% per 100 1 water. Het 

is noodzakelijk om deze bespuiting meerdere malen te herhalen met tussenpozen 

van ± 3 weken. De galmijten kunnen ook bestreden worden door in de winter 

(niet later dan januari) te spuiten met vruchtboomcarbolineum ter sterkte van 

7,5%. 

Ui 

De heer Houtman te Hoorn stelde ons enige uien met een eigenaardige be¬ 

schadiging van de buitenste rokken ter hand. Op de beschadigde plaatsen waren 
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rupsjes aanwezig, die tot onze verrassing tot de soort Acrolepia assectella Zell, 

behoorden. 

Een dergelijke beschadiging aan de ondergrondse delen van de plant hebben 

wij niet eerder gezien, doch volgens de nieuwe editie van het Handbuch der 

Pflanzenkrankheiten, Band IV, 2e Lieferung, door P. Sorauer, schijnt dit toch 

wel regelmatig voor te komen. Vermoedelijk betreft het hier een derde generatie, 

die door gebrek aan blad in de bollen is gekropen. 

Vaccmium 

Kevertjes van de soort Phyllobius viridiaeris Laich., richtten te Lichtenvoorde 

(Gld.) vrij ernstige schade aan de bladeren van blauwe bessen aan. 

De kever, die in ons land vrij algemeen voorkomt, leeft op allerlei loofhout 

en ook wel op kruidachtige planten. Bij talrijk optreden kan soms enige schade 

ontstaan door vreter ij aan de bladeren. Van ons land zijn enkele voorbeelden 

bekend van belangrijke schade aan uiteenlopende gewassen. Meestal zal dit echter 

wel meevallen. In 1942 is dit insekt ook massaal en schadelijk waargenomen op 

bonen in volkstuintjes te Limmen. (Zie verslag PD. 1942, p. 23, als P. pomonae 

Oliv.). 

Summary 

Notes on some interesting insects of economic importance observed in the 

Netherlands in 1957. 

Wiltshire, E. P., The Lepidoptera of Iraq. 1957. 

De Bibliotheek schafte zich dit werk over de Macro- en 'Microlepidoptera van Irak aan. 

Het bevat bij elke soort biologische opmerkingen. Hiervan trof mij, dat aldaar de rups van 

Vanessa cardui vooral op Malva parvijlora leeft. Ook de enkele pagina’s gewijd aan de 

zoögeografie zijn zeer interessant. 

Enkele nieuwe soorten en ondersoorten werden beschreven. Zeventien platen completeren 

het werk. -— Kr. 

Medewerking gevraagd ! In verband met een verdere inventarisatie van de Biesbosch 

zouden de heer P. C. Heijligers en ondergetekende gaarne zo spoedig mogelijk opgaven 

ontvangen van alle insecten, die tot dusverre in de Biesbosch zijn gevangen. Liefst met 

opgave van preciese vindplaats, datum en aantal aan het adres Hugo de Grootlaan 51, Dor¬ 

drecht. 

C. J. Verhey. 
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Bezinning over het bestrijden van insekten1) 
Need for re-orientation in the field of insect control 

door 

C. J. BRIEJËR 

Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen 

Try not to become a man of success but 

rather try to become a man of value 
Einstein 

In september 1956 hield ik een voordracht over resistentie van insekten tegen 

bestrijdingsmiddelen. Het was volstrekt niet mijn bedoeling dit verhaal te publi¬ 

ceren, maar toen de Redactie van de Mededelingen Directeur van de Tuin¬ 

bouw mij verzocht het in dit blad te mogen opnemen, heb ik daartegen geen be¬ 

zwaar gemaakt. Daarbij vermoedde ik in het geheel niet, dat hierdoor een kleine 

lawine ontketend zou worden. Vele bladen in Nederland en ook enkele in het 

buitenland namen het artikel op. Tot op de huidige dag ontvang ik er brieven 

over. Naast kritiek en instemming bevatten zij in verscheidene gevallen een ver¬ 

zoek om nadere toelichting en uitwerking. Een van deze verzoeken kwam van de 

Nederlandsche Entomologische Vereeniging en aangezien het nu eenmaal over 

insekten gaat, ben ik gaarne bereid mijn inzichten wat nader uit te werken. Daarbij 

zal ik echter meer aandacht moeten schenken aan de mensen, die het onderzoek 

verrichten, dan aan de insekten, die worden bestudeerd. Ik zal mij ook niet kun¬ 

nen beperken tot entomologisch onderzoek, maar ik zal tevens moeten spreken 

over wetenschappelijk onderzoek in het algemeen. 

Zoals de meeste biologen ben ik al jong begonnen met het bekijken van plantjes 

en beestjes. Tijdens mijn schooljaren, zo omstreeks de eerste wereldoorlog, zwierf 

ik vaak met schepnet en visemmertje in de omgeving van Leiden rond. Soms 

kwam ik dan twee mannen tegen, een kleine en een grote, beiden met een zwarte 

flambard en steeds in een druk gesprek gewisseld. Van hun gesprekken zou ik 

waarschijnlijk ook nu nog weinig begrijpen, want de kleine was de Leidse hoog¬ 

leraar Ehrenfest, de grote was Einstein. Toch heb ik een uitspraak van Einstein 

als uitgangspunt van mijn voordracht gekozen: „Try not to become a man of 

success but rather try to become a man of value”. Een succesvol mens is iemand, 

die bij zijn medemensen in een goed blaadje staat, die gezien is, gevierd en popu¬ 

lair. Een waardevol lid van de maatschappij wordt daarentegen soms zwaar bekri¬ 

tiseerd en verguisd. Dit heeft menig groot man in de wetenschap ondervonden. 

In onze moderne tijd wordt vaak gejaagd op succes, maar het is de wetenschap¬ 

pelijke onderzoeker onwaardig. Hij dient niet te streven naar succes, maar naar 

het benaderen van de waarheid. 

De mens als wetenschappelijk onderzoeker 

Ik heb altijd veel belangstelling gehad voor de inzichten van mensen, die zich 

verdiepen in de problemen van hun tijd en die de gave bezitten hun gedachten 

1) Dit artikel is o.a. ook verschenen in Med. Dir. v. d. Tuinbouw, 1957, 20 : 804—813, 
en in T.N.O.-Nieuws, 1958, 13 : 63—69. 
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op duidelijke wijze te formuleren. Het is dan ook zeer nuttig hun uiteenzettingen 

zorgvuldig te overwegen. Dat is soms niet prettig, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit 

wat de Spaanse wijsgeer Ortega y Gasset zegt over onderzoekers in zijn boek 

„De opstand der horden”. Men kan dit vinden in het 12e hoofdstuk, getiteld „De 

barbaarsheid van het specialisme”. Ortega betoogt daarin, dat wetenschappelijke 

onderzoekers allen op een bepaald en beperkt terrein van de wetenschap werken. 

Zij zijn allen specialisten. Hij wenst hen echter geen geleerden te noemen. Zij zijn 

geen geleerden, omdat zij volkomen onkundig zijn van alles, wat niet binnen hun 

speciale terrein valt. Zij zijn geen onwetenden, want zij zijn „mannen van de 

wetenschap” en zij kennen hun brokstukje van het heelal heel goed. 

„Wij zullen dus moeten zeggen, dat hij een onwetende-geleerde is en dit is een 

buitengewoon ernstig iets, want het houdt in, dat hij iemand is, die zich in alle 

vraagstukken warvan hij niets weet, zal gedragen niet als een onwetende, maar 

met al de aanmatiging van iemand, die op zijn eigen gebied een geleerde is.” 

Aldus Ortega. 

Zijn grote bezorgdheid over onze cultuur bracht hem soms tot scherp sarcasme 

en wij mogen ons dus wel afvragen, of hij niet overdreef. Laat ons daarom nog 

eens te rade gaan bij een man, die wij niet van te grote heftigheid zullen ver¬ 

denken, Albert Schweitzer. In diens boek „Verval en wederopbouw der cultuur” 

vinden wij het volgende: „Vroeger was elk wetenschappelijk mens tegelijk een 

denker, die iets betekende in het algemeen geestelijk leven van zijn tijd. Onze tijd 

heeft het vermocht tussen wetenschap en denken een scheiding aan te brengen. 

Daarom bestaat bij ons nog wel vrijheid van wetenschap, maar bijna geen denken¬ 

de wetenschap meer.” Aldus Schweitzer. 

Deze dingen werden al ruim dertig jaar geleden geschreven, maar er is intussen 

weinig veranderd. De wetenschappelijke onderzoekers dreigen integendeel steeds 

meer opgesloten te raken in hun specialisatie, als bijenlarven in hun cel. De con¬ 

tacten tussen onderzoekers op verschillend gebied worden steeds moeilijker. Het 

beeld van de honingraat dringt zich telkens aan ons op, hokjes, hokjes en nog 

eens hokjes. De wijde horizon ontbreekt. Onze technocratische cultuur is koud, dor 

en in hoge mate oppervlakkig. Wij zijn enorm knap met velerlei instrumenten, 

met cijfers, formules en grafieken, maar, zoals Ortega in een van zijn andere 

boeken opmerkt, het denken raakt uit de mode. 

In mijn voordracht over resistentie heb ik betoogd, dat er een geestesgesteld¬ 

heid en een inzicht nodig zijn, die ik bij vele onderzoekers mis. Er is mij ge¬ 

vraagd dit nader toe te lichten. Ortega, Schweitzer en vele anderen hebben al 

lang geleden de aandacht hierop gevestigd en zij deden dit veel beter en duide¬ 

lijker dan ik ooit zal kunnen doen. Deze materie is voor een ieder toegankelijk 

en ik raad speciaal wetenschappelijke onderzoekers aan zich erin te verdiepen en 

hieruit de nodige conclusies te trekken. 

De omvang van de wetenschap is zo groot, dat niemand het geheel meer kan 

beheersen en specialisatie is dan ook onvermijdelijk. Maar het mag geen geïsoleer¬ 

de specialisatie zijn. De protoplasten in plantencellen zijn alle met elkaar verbon¬ 

den door levende draden, de plasmodesmen. 

Ook de specialisten in hun hokjes moeten door levende draden zijn verbonden 

en hiermede bedoel ik niet de telefoon. Het moet een geheel ander soort kabel zijn, 

waarvan de hoofdader van wijsgerige aard is. 
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Wellicht zullen sommigen over deze opvatting de wenkbrauwen fronsen, vooral 

onder de beoefenaars van de toegepaste wetenschappen. Dezulken zou ik sterk 

willen aanraden het in 1951 verschenen boek van De Froe te lezen, getiteld „Van 

waarneming tot oordeel”, een meesterwerkje van honderd bladzijden. De Froe 

noemt de wijsbegeerte niet zozeer een terrein van onderzoek als wel de sfeer van de 

bezinning. En die sfeer van bezinning hebben wij nodig. In de wijsbegeerte komt 

de wetenschap tot rijpheid, zij wordt denkende wetenschap. 

Het zal nuttig zijn in de verbindingskabel tussen de hokjes ook een adertje psy¬ 

chologie aan te brengen. Door zich te verdiepen in de filosofische en psychologi¬ 

sche problemen verbreedt de mens zijn inzicht, krijgt hij meer zelfkennis en meer 

begrip voor anderen. 

De oude alchemisten waren ervan overtuigd, dat hun experimenten slechts kon¬ 

den slagen als zij daarop geestelijk waren voorbereid. Zij verdiepten zich daartoe 

in een voor ons wonderlijke en duistere mystiek. Daarin kunnen wij hen niet 

volgen, onze geestelijke voorbereiding zal anders moeten verlopen, maar zij mag 

niet achterwege blijven. 

Onderzoekers moeten beginnen met zichzelf te onderzoeken. Schweitzer zegt 

in zijn reeds genoemde boek, dat de moderne mens met zijn verminderde behoefte 

om te denken een pathologisch verschijnsel is. Als men eens aandachtig rondkijkt 

en waarneemt, ziet men met beklemming, hoe juist deze opmerking is. Er heerst 

een ziekelijke werkdrift en strijd om succes, die het vermogen tot bezonken en 

weloverwogen oordelen verstikken. Onstuimig dringen sommigen vooruit om 

toch maar in de voorste rijen te komen. Als giftige bloemen bloeien daarop ijdel¬ 

heid, jalousie de métier, zucht naar eer en gewichtigheid, gebrek aan samenwer- 

king. 

Wij mogen niet overdrijven, noch generaliseren. Er groeien ook vele kostbare 

gewassen in de tuin van de wetenschap. Wij moeten er echter steeds voor zorgen, 

dat deze niet overwoekerd worden door de onkruiden. Oprechte en eerlijke samen¬ 

werking, onderlinge waardering, bescheidenheid en rustige overweging zullen 

sterk bevorderd moeten worden. De moeilijke problemen waarvoor wij staan, 

kunnen niet opgelost worden door mensen met neurosen en andere pathologische 

verschijnselen. Genezing is slechts mogelijk door zelfonderzoek en rustige over¬ 

wegingen. Wie geen rust en stilte kent, zal nooit uitgroeien tot een „man of value”, 

hij zal hoogstens succes hebben. 

Deze rust en stilte zijn onmisbaar, in tegenstelling tot vele slecht georganiseerde 

vergaderingen en congressen. Het lawaai en spektakel van onze moderne samen¬ 

leving is dan ook een bedenkelijk en verontrustend verschijnsel van de ziekte, 

waaraan zij lijdt. 

Verwondering en eerbied voor alles wat leeft zijn eveneens onmisbaar, vooral 

voor degenen, die zich bezighouden met het onderzoek van de verschijnselen van 

het leven. 

Onder de begrippen verwondering en eerbied reken ik zeer beslist niet de 

kwezelarij over „de natuur”, die men soms aantreft. Ik ben integendeel een fel 

tegenstander van dilettanterig gekwezel en ik acht dit zelfs zeer gevaarlijk. Elke 

actie wekt reactie en sommigen worden door hun gerechtvaardigde afkeer van dit 

gedoe veel te ver in de tegenovergestelde richting gedreven. Het evenwicht in hun 
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denken is dan verbroken. Een voorbeeld daarvan vinden wij bij Bertrand Russell, 

die als mogelijkheid oppert, dat het leven een soort ziekte zou kunnen zijn, waar¬ 

van de materie op haar oude dag te lijden krijgt. Ik heb de indruk, dat hij hierin 

zelf niet gelooft en ik meen mij te mogen veroorloven het een domme opmerking 

te noemen van een groot man. 

Ook de conceptie van het zogenaamde mechanistische wereldbeeld vind ik dom. 

Het is een wereldbeeld zonder basis of wortel, troosteloos, neerdrukkend en leeg. 

Wij weten zeer goed, dat de achtergrond van het wereldbeeld, die wij ,,de 

waarheid” kunnen noemen, altijd voor ons verborgen zal blijven. Laat ons dit dus 

steeds in verwondering en eerbied blijven erkennen. Deze basis van het onkenbare 

kan ook de wetenschap niet ontberen. 

Wenst men een hypothese, dan zou men kunnen overwegen wat Umbgrove 

hierover zegt, namelijk dat leven en materie twee verschillende, doch complemen¬ 

taire aspecten zouden kunnen zijn van een zelfde realiteit, een eenheid van tegen¬ 

delen, die buiten ons voorstellingsvermogen is gelegen. Dit is trouwens een hypo¬ 

these van zeer eerbiedwaardige ouderdom. 

Kort herhaald acht ik bekendheid met een aantal hoofdbegrippen van de filo¬ 

sofie en de psychologie, grondig zelfonderzoek, overdenking in stilte, verwonde¬ 

ring en eerbied, onmisbare bouwstenen voor een juiste geestesgesteldheid, de 

geestesgesteldheid van de denkende wetenschap. Opgelegde voorschriften en orga¬ 

nisaties zijn hiervoor van geen waarde. Wie met slechte stenen bouwt, krijgt een 

slecht gebouw en wat aan personen ontbreekt, kan niet door organisaties worden 

goedgemaakt. De zuivering moet van de individuen uitgaan. Het is echter de plicht 

van een ieder, die met een leidende functie is belast, dit proces krachtig te stimu¬ 

leren. Wellicht is het zijn voornaamste plicht. De gesteldheid van zijn denken, zijn 

inzicht en ervaring moeten dan ook zeer zeker van hoog gehalte zijn. Natuurlijk 

kunnen niet alle medewerkers bij een onderzoek aan dergelijke hoge eisen voldoen, 

maar een redelijke mate van algemene geestelijke ontwikkeling moet toch van hen 

worden verlangd. Zelfdiscipline en bereidheid tot samenwerking kunnen in geen 

geval worden gemist. Iedere entomoloog kent het beeld van mieren, die aan alle 

kanten aan een strootje trekken en het met enorme verspilling van krachten naar 

hun nest slepen. Een dergelijk verschijnsel bij onderzoekers, die langs elkaar heen 

werken, resultaten voor elkaar verheimelijken en elkaar soms tegenwerken, mogen 

wij nimmer aanvaarden. Een onderzoeker kost de gemeenschap minstens f 100.— 

per dag en wij dienen te verhinderen, dat anderen moeten werken om voor dwaas¬ 

heden te betalen. Er worden reeds veel te veel dwaasheden begaan in deze wereld 

en wij dienen te voorkomen, dat wij er nog een paar aan toevoegen. Wie zich 

hieraan schuldig maakt, verdient de eretitel van man van de wetenschap niet. 

Het is stellig een minderheid, die zich aan zo’n negatieve geesteshouding bezon¬ 

digt, maar naar mijn smaak komen de symptomen ervan toch te vaak voor. Dit 

kwaad moet met wortel en tak uitgeroeid worden. De wetenschap is internationaal, 

onderzoekers reizen en trekken over de gehele wereld. Dit stelt hen in de ge¬ 

legenheid de algemene internationale samenwerking te bevorderen. Onderling 

geharrewar is daartoe echter allerminst het juiste middel. 

Om onze gedachten, overwegingen en conclusies aan anderen mede te delen, 

hebben wij de taal nodig. De taal is het muntgeld van de gedachten. Het goud- 
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gehalte van deze munt is tegenwoordig echter wel erg laag en er is zelfs vrij veel 

vals geld in omloop. 

Deze muntontwaarding, dit slordig gebruik van de taal is een sterk remmende 

factor bij het wetenschappelijk onderzoek. Veel knappe onderzoekingen komen 

niet tot hun recht, omdat de betrokken onderzoeker onvoldoende zorg besteedt 

aan zijn manuscript. Dit is een overbekend feit, maar het schijnt weinig indruk te 

maken, want deze slordigheid neemt hand over hand toe. Dit is zo erg geworden, 

dat zelfs degenen, die voortdurend trachten zulke ontsporingen te vermijden, niet 

steeds meer in staat zijn het goede geld van het valse te onderscheiden. 

Maar wij hebben dan tenminste de cijfers, de grafieken en de wiskundige be¬ 

werkingen om de zaak duidelijker te maken. Deze gegevens vormen de vaste 

grondslag. 

Helaas is die grondslag niet steeds zo vast als wordt beweerd en meermalen is 

het slechts drijfzand. Meer dan eens heb ik gezegd, dat ik niet houd van zoveel 

wiskunde in de biologie. Hierover heeft men mij vaak aangevallen en dit ge¬ 

beurde ook naar aanleiding van mijn artikel over de resistentie. Een aantal wis¬ 

kundigen heeft mij zelfs uitgenodigd voor een soort ronde-tafelconferentie. Ik 

heb echter niets tegen hun nuttige wetenschap, die volstrekt onmisbaar is, ook 

voor de biologie. Mijn kritiek betrof slechts de biologen en de landbouwkundigen, 

die een onverantwoord gebruik ervan maken. 

De Froe merkt in zijn reeds genoemde boek op, dat de betekenis van de stati¬ 

stiek voor de biologische wetenschappen nog veel te weinig wordt ingezien. Deze 

opvatting lijkt in strijd te zijn met de mijne. Hij zegt echter nog een paar andere 

dingen. ,,Voor de bioloog is het nodig, dat hij achter de suggestief exacte formules 

de levende werkelijkheid blijft zien”. En wat verder: ,,Het staat echter eveneens 

vast, dat de middelen van de statistiek met grote behoedzaamheid en kennis van 

zaken gehanteerd dienen te worden.” Deze kennis van zaken zullen wij eens wat 

nader bekijken. 

In het gedenkboek van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Land- 

bouwzaden en Aardappelpootgoed, getiteld „Tussen ras en gewas”, schrijft 

Dorst over de situatie, die 25 jaar geleden op Nederlandse kweekbedrijven be¬ 

stond. „Wiskundige bewerking van proefveldgegevens bestond voor velen slechts 

uit het vergelijken van opbrengsten van in enkelvoud aangelegde proefvelden. 

Doch deze kwekers waren goede waarnemers en bekeken hun aanwinsten met een 

scherp boerenoog.” En iets verder: „Zeer zeker hadden deze kwekers niet de 

mentaliteit van sommige specialisten, die hun werk niet meer kunnen zien in zijn 

ware proportie en in verband met het geheel.” 

In hetzelfde boek schrijft Nijdam: „Rassenonderzoek is overigens niet in de 

eerste plaats een kwestie van proefveldtechniek en van cijfers, maar van bekwaam 

waarnemen en van het vermogen, tegenstrijdigheden doorziende, uit het waar- 

genomene het wezen van het ras te doorgronden.” 

Dit inzicht van twee Nederlandse landbouwkundigen komt precies overeen met 

mijn opvatting. Kennis van zaken, aanleg en ervaring zijn bij alle menselijke be¬ 

zigheden in de allereerste plaats nodig. Het gebrek hieraan kan nimmer worden 

goedgemaakt door handig experimenteren en goochelen met cijfers. Vooral bij het 

bestuderen van levensverschijnselen is een scherpe blik vaak meer waard dan sug¬ 

gestieve formules, die maar al te vaak een ongegrond vertrouwen wekken in be- 
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paalde conclusies. Dit is in hoge mate gebeurd bij het onderzoek over de bestrij¬ 

ding van insekten en soortgelijke organismen. De algemene beschouwingen, die 

ik U heb medegedeeld, houden dan ook direct verband met mijn gedachten over 

dit onderzoek. 

De onderzoeker en de insektenbestrijding 

Wij zullen nu overgaan van het algemene naar het bijzondere, waarbij dus 

eindelijk de insekten ten tonele verschijnen. 

Insekten zijn steeds de ergste vijanden van de mens geweest. Grote bevolkings¬ 

groepen zijn door hun toedoen ten onder gegaan. Honger en epidemieën, die 

miljoenen mensen wegmaaiden, waren de voortdurende schrikbeelden van onze 

voorouders. De loop der menselijke geschiedenis is vaak bepaald door vlooien en 

luizen. Karel de Vijfde had er zijn kiezerskroon aan te danken en Napoleon 

verloor door hun toedoen de slag bij Leipzig. Men kan een goede indruk krijgen 

van deze lugubere historie uit het helaas moeilijk verkrijgbare boekje van Hans 

Zinsser: ,,Rats, Lice and History”. 

In verscheidene delen van de wereld bestaan nog steeds dergelijke toestanden, 

maar de Westerse bevolking is ze vergeten. De onderzoekers, die zich bezighouden 

met de bestrijding van insekten, moeten de historie van hun object echter wel 

terdege kennen en ermee rekening houden bij hun probleemstelling. 

Het probleem, waarvoor wij staan, betreft de vraag hoe wij de onheilen kun¬ 

nen voorkomen, die door insekten en soortgelijke organismen worden aangericht; 

kort gezegd, gaat het hier om de strijd van de mens tegen deze organismen. Het 

probleem, dat men heeft onderzocht, is van veel beperkter omvang. Met behulp 

van onderzoekingen in het laboratorium en op het veld zijn middelen gezocht en 

gevonden om populaties van schadelijke insekten tot een gering aantal terug te 

brengen. Bij dit onderzoek zijn wiskundige bewerkingen toegepast, waarbij men is 

uitgegaan van een bepaalde toestand„ In werkelijkheid hebben wij te maken met 

een dynamisch gebeuren, dat bovendien sterk wordt beïnvloed door de toegepaste 

middelen. Deze levende werkelijkheid heeft men uit het oog verloren en door de 

natuurlijke processen als statisch te beschouwen, heeft men een denkfout gemaakt. 

Ik vind dit niet erg. Elk mensenwerk gaat gepaard met vallen en opstaan en 

bovendien zijn wij met de gevonden middelen voorlopig geholpen. Wat ik wel 

erg en zelfs ergerlijk vind, is de hardnekkige bewering van sommige mannen van 

de wetenschap, dat het probleem is opgelost. Een probleem, waaraan zij feitelijk 

nog niet eens gewerkt hebben en dat in sommige gevallen tengevolge van de 

toegepaste middelen nog ernstiger is geworden dan voorheen. 

Om het concreet te stellen: het feit, dat men erin is geslaagd middelen te 

vinden, waarmede onder de tegenwoordige omstandigheden de populatie van colo¬ 

radokevers dusdanig kan worden verminderd, dat er op het ogenblik door dit 

insekt geen schade meer wordt veroorzaakt, betekent niet, dat het coloradoprobleem 

is opgelost. Ik moet eerlijk bekennen, dat ik dit wel eens heb beweerd. Het 

boetekleed siert de mens en ik trek dit dan ook gaarne aan met de erkenning, dat 

dit een ondoordachte bewering was. 

Dit blijkt ook wel uit een rapport van de European and Mediterranean Plant 

Protection Organization over de situatie in 1956. Daarin wordt vermeld, dat op 

plaatsen in Spanje en Portugal, waar verscheidene generaties van de coloradokever 
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voorkomen, de moderne insekticiden na enige tijd faalden. Men is daar weer 

calciumarsenaat gaan gebruiken. Op Long Island in de Verenigde Staten heeft men 

met dezelfde moeilijkheden te kampen. 

De vaak gehoorde bewering, dat er dan wel weer andere middelen gevonden 

zullen worden, bewijst alleen maar, dat men in zijn denkfout volhardt. Het is 

zeer noodzakelijk hiermede op te houden en het onderzoek een stevige en ver¬ 

antwoorde basis te geven. 

De vragen zijn nu hoe dit moet gebeuren en wat er moet worden gedaan. Bij 

mijn poging deze vragen te beantwoorden, beperk ik mij tot de problemen in 

land-, tuin- en bosbouw. Wij moeten steeds goed in het oog houden, dat het 

„hoe” belangrijker is dan het „wat”. Als de aanpak goed is, volgen de resultaten 

wel, maar het heeft weinig zin een plan voor een veldtocht te maken, als het 

leger niet op het peil is gebracht, dat noodzakelijk is voor zo’n actie. Militairen 

hechten veel waarde aan „het moreel van de troepen” en dit schijnt dan ook altijd 

goed te zijn. Ook voor het welslagen van onze strijd zal het moreel goed moeten 

zijn en dan ook werkelijk bijzonder goed. 

Bij het streven hiernaar zullen wij rekening moeten houden met de moeilijk¬ 

heden, waarop ik in de algemene zin reeds de aandacht heb gevestigd. In ons geval 

liggen de verhoudingen echter nog moeilijker dan in het algemeen. 

Aanleg voor biologisch onderzoek gaat blijkbaar gepaard met een groot indivi¬ 

dualisme, waardoor het voor biologen soms nog moeilijker is de juiste manier van 

samenwerking te vinden dan voor beoefenaars van andere wetenschappen. Daar 

staat tegenover, dat juist voor het onderzoek van de levensverschijnselen nauwe 

samenwerking van nog ' groter belang is dan voor vele andere onderzoekingen, * 

waarbij cijfermateriaal een niet te weerspreken basis kan vormen. Het is niet zo 

prettig dit te moeten constateren, maar het moreel van de troepen, die wij tegen 

onze ongewervelde vijanden in het veld brengen, laat soms te wensen over. Hieraan 

moet veel aandacht worden besteed door degenen, die met de leiding zijn belast. 

Zij dienen stimulerend op te treden en hun medewerkers op te voeden in zelf¬ 

discipline en bereidheid tot volledige samenwerking. Niemand werkt aan zijn 

probleem ter meerdere glorie van zichzelf, niemand werkt voor zijn instituut of 

instelling tot meerdere glorie daarvan, maar wij werken allen tezamen aan pro¬ 

blemen, waarmede de samenleving worstelt en het is dan ook die samenleving, 

die ons de middelen ervoor verschaft. Niet in elkaar afvangen van vliegen ligt de 

verdienste, maar in het gezamenlijk bestrijden van die vliegen. 

Vaak laat ook de probleemstelling te wensen over. Geen enkel onderzoek mag 

echter worden begonnen zonder een gedegen probleemstelling. Voor zover het 

schade in land-, tuin- of bosbouw betreft, moeten de opgetreden verschijnselen 

en hun gevolgen nauwkeurig worden bestudeerd. Grote aandacht moet worden 

geschonken aan de vraag, of zij tijdelijk en plaatselijk zijn dan wel een permanent 

karakter hebben. Deze analyse van de verschijnselen wordt soms grotendeels 

overgeslagen. Het komt zelfs voor, dat op grond van klachten uit de praktijk 

iemand eens even gaat kijken, waarna in een vergadering van mensen, die haast 

hebben om naar huis te gaan, wordt besloten om Pietje er maar aan te zetten, 

die nog wel wat tijd over heeft. 

Als de probleemstelling gereed is, volgt de allermoeilijkste fase, namelijk het 

opstellen van het werkplan, het leggen van de nodige contacten en het inschakelen 



BEZINNING OVER INSEKTENBESTRIJDING 77 

van bepaalde onderzoekers. Ook hierbij zullen hokjes opengebroken moeten wor¬ 

den en het is zelfs waarschijnlijk, dat een geheel nieuwe oriëntatie noodzakelijk is. 

Het is volkomen onjuist, als in het ene gesloten hokje een onderzoeker zit, die 

de bestrijding van de coloradokever bestudeert, in een ander iemand die de 

Phytophthora bekijkt, weer ergens anders een man, die alleen maar oog heeft voor 

aaltjes en nog wat verderop mensen, die naar nieuwe rassen zoeken, bemestings- 

problemen bestuderen, enzovoort. Men moet zich er steeds rekenschap van blijven 

geven, dat de plant en haar omgeving één geheel vormen en dat wij de problemen 

in hun volledige samenhang moeten bestuderen. De man, die aan de bemesting 

werkt, kan gunstige of ongunstige factoren brengen in een totaal ander gedeelte 

van dat geheel. Wie insekticiden of nematiciden in de grond brengt, kan onge¬ 

lukken aanrichten op een gebied, dat buiten zijn specialistische kennis ligt, en 

zelfs degene, die zich inspant voor de mechanisatie, kan nevenwerkingen veroor¬ 

zaken, waaraan hij in het geheel niet denkt, omdat het niet zijn vak is. 

Natuurlijk zijn er wel contacten, is er wel samenwerking, maar deze is nog te 

incidenteel en te weinig gericht, waarbij negatieve menselijke eigenschappen 

bovendien nog een voortdurende rem zijn. Degenen, die verantwoordelijk zijn 

voor het oplossen van een bepaald probleem, zullen een brede kijk moeten hebben 

en verder moeten zien dan de eigen muren. Het hangt geheel van de aard van 

het probleem af, in welke richting de contacten gelegd moeten worden, maar 

daarvoor kunnen wel richtlijnen worden aangegeven. 

Als grondwet zou ik willen stellen, dat een natuurlijk ingrijpen steeds de 

voorkeur moet hebben boven een kunstmatige werkwijze. Onder natuurlijk in¬ 

grijpen versta ik cultuurmethoden, kweken van resistente rassen, bevordering van 

het biologisch evenwicht, enzovoort. 

Ik vestigde al eerder de aandacht op de bestrijding van de aardappelmoeheid, 

waarover intussen nieuwe gegevens zijn verkregen, die mijn mening bevestigen. 

Hier en daar sputtert men wel eens over de wettelijke voorschriften, maar de 

Friezen dachten er anders over; zij deden er nog een schepje bovenop. Uit de 

nieuwste gegevens blijkt nu een verheugende teruggang van de aardappelmoeheid 

in deze provincie. 

Als in zulk een natuurlijke richting geen oplossing gevonden kan worden, dient 

de voorzichtigste weg gezocht te worden voor het ingrijpen met chemische mid¬ 

delen. Daarbij moet naar middelen worden gezocht, die alléén het betrokken 

organisme beïnvloeden en zo weinig mogelijk nevenwerkingen hebben. Behalve 

naar middelen, die dit organisme kunnen doden, zoeke men vooral ook naar 

Produkten, die een afwerende werking hebben. Pas in het uiterste geval dient men 

te grijpen naar allesdodende, zeer giftige middelen, waartoe vele van de thans 

gebruikte moderne produkten behoren. Deze moeten als een noodoplossing worden 

beschouwd, waar wij door verder onderzoek zo gauw mogelijk vanaf moeten 

komen. 

Het is een onverantwoorde dwaasheid om bijvoorbeeld nematiciden te gaan 

gebruiken ter bestrijding van het aardappelcystenaaltje, waarvoor nu juist cultuur¬ 

methoden en resistente rassen zo’n mooie oplossing bieden. Een chemisch bestrij¬ 

dingsmiddel is hierbij een stap terug. 

Een zeer mooi voorbeeld van natuurlijke bestrijding vormt de invloed van 

Tagetes op aaltjes van het geslacht Pratylenchus. Het is de vraag, of dit praktisch 
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bruikbare mogelijkheden oplevert, maar het is in ieder geval een bewijs, dat er 

natuurlijke processen zijn, waaraan wij meer aandacht moeten besteden dan tot 

dusver is geschied. 

In vele gevallen zal het vormen van gevarieerd samengestelde werkgroepen een 

voordeel zijn. Het daarin samenbrengen van mensen, die het niet met elkaar eens 

zijn, is gewenst, mits zij bereid zijn eikaars inzichten te overwegen. Internationale 

samenwerking is natuurlijk ook nodig, echter in kleine symposia en niet in 

monstercongressen, die ongeveer even efficiënt zijn als een mierenhoop. 

Aan elk onderzoek dient vanzelfsprekend een gedegen literatuurstudie vooraf 

te gaan. Als basis van dit toegepast onderzoek is uitvoerig fundamenteel werk 

nodig. Wij weten nog ontstellend weinig van onze vijanden, terwijl wij juist deze 

kennis nodig hebben om een afdoende bestrijding te vinden. 

Sommigen zullen zeggen, dat dit allemaal vanzelf spreekt, maar dan zou ik 

willen vragen, waarom het dan niet zo gebeurt. De ervaringen, die ik door mijn 

functie heb verkregen, bewijzen, dat hieraan nog heel wat ontbreekt en in sommige 

gevallen moet ik mij zelfs krachtig beheersen om mijn verontwaardiging niet de 

vrije loop te laten. Het is beschamend voor onze wetenschap, dat wij de boeren 

en tuinders nog weinig beters hebben aan te bieden dan giftige lapmiddelen met 

dan nog de bewering erbij, dat het zo’n mooie oplossing is. 

De uitdrukking „lapmiddelen” ontleen ik aan een publikatie van de Thompson 

Chemical Corporation in Agricultural Chemicals van juni 1957, waarin deze 

Amerikaanse firma mededeelt, dat zij de produktie en de verkoop van de tegen¬ 

woordig gebruikelijke middelen heeft gestaakt. Deze worden lapmiddelen genoemd 

en bij langer gebruik gevaarlijk, vooral in verband met de resistentie. De firma 

zet echter de research voort met het doel selectieve middelen te vinden. Zij geeft 

daarbij blijk, meer inzicht te hebben dan de redactie van genoemd tijdschrift, die 

in een commentaar op de mededeling van Thompson hardnekkig langs het oude 

paadje blijft voortsukkelen met de bewering, dat zij optimistisch is: resistentie is 

er altijd geweest; als het ene middel faalt, vinden wij wel weer een ander. 

Gelukkig is er reeds een aantal van zulke selectieve middelen gevonden, speciaal 

voor de bestrijding van mijten. Zij hebben het onmiskenbare voordeel, dat zij de 

vijanden van de schadelijke organismen niet doden, zodat deze kunnen afrekenen 

met eventueel tegen het bestrijdingsmiddel resistente exemplaren. 

Zo ziet men hier en daar ernstige pogingen om betere methoden te vinden ter 

bescherming van onze cultuurgewassen dan het gebruik van zeer giftige en 

zogenaamde allesdodende middelen. De ontwikkeling in deze goede richting wordt 

echter nog geremd door het verzet van sommigen, die met kortzichtige zelfvol¬ 

daanheid beweren, dat er geen gevaren meer dreigen en dat het probleem is 

opgelost. Het leek mij van belang te trachten een bescheiden bijdrage te leveren in 

het streven dit verzet te breken. 

Tot slot vestig ik er de aandacht op, dat de Nederlandse Universiteiten nog 

steeds in gebreke blijven hoogleraren in de Entomologie te benoemen. 

Summary 

Need for re-orientation in the field of insect control 

In December 1956, an article by the same author was published entitled: ’’The 

Resistance of Insects to Insecticides”. Following this a large number of reactions 
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in the form of questions and comments have come in, which here will receive an 

answer. 

Science today is characterized by too much self-sufficient specialization, ascrib- 

able mainly to the absence of a common philosophic and psychologic ground. 

By any technical standards the present level is high, but a ’’thinking” science 

could be scarcely said to exist any longer. There is also a lack of preparedness to 

co-operate. Negative human trends are hampering scientific progress. 

To biologists it should be important to place living reality before statistical 

processes. Nature is dynamic, not static. By favouring static methods and ways of 

thought one has been able to evolve the present pesticides, which have recently 

started to become increasingly ineffectual. Future efforts should be primarily 

directed towards the finding of correct methods of cultivation, rotation of crops, 

growing of resistant varieties, promoting of biological equilibrium, etc. This 

failing attempts should be made to find selective agents capable of killing the 

noxious organism without provoking- undesirable side effects. Present-day om- 

nicidal agents are palliatives to be got rid of at the earliest opportunity through 

the expedient of unremitting research. 
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Bena p tasman a L. Eind juni 1957 kwam een volkomen gaaf oranje gekleurd mannetje op 

de lamp zonder enig spoor van groen. Dwarsbanden iets donkerder, het wit geel. 

Dat we hier te maken hebben met een verkleurd dier lijkt mij niet aannemelijk. Verkleurde 

exemplaren zijn veel fletser. Dit dier maakt een absoluut verse indruk. In de Catalogus 

van Lempke is zulk een vorm niet genoemd, in elk geval is het dus niets biezonders. 

W. J. Boer Leffef, Korteweg 53, Apeldoorn (med. R.I.V.O.N.). 

Correcties, p. 3, onderste regel: Leucania moet zijn Leucoma. 

p. 14, regel 5 van boven: paratina moet zijn parietina. 



80 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 18, 1.IV.1958 

Activiteitsperioden van loopkevers in Meijendel 

door 

P. J. DEN BOER 

(Mededeling van het Meijendel-Comité, Nieuwe Serie no. 10) 

Wanneer men een inzicht wil verkrijgen in de factoren, welke de verspreiding 

van bepaalde diersoorten over verschillende terreintypen bepalen, dient men aller¬ 

eerst vast te stellen in welke van de te onderzoeken terreintypen de betrokken 

soorten wel en in welke zij niet voorkomen, verder in welke kwantitatieve ver¬ 

houdingen deze soorten in de verschillende terreintypen optreden en gedurende 

welke perioden van het jaar zij een rol spelen. Eerst dan kan men gaan onder¬ 

zoeken, op welke wijze en in welke mate iedere soort afzonderlijk past bij de 

factoren, waaruit zijn gemiddelde habitat bestaat. 

Teneinde het feitenmaterial voor een dergelijk verspreidings-oecologisch onder¬ 

zoek bijeen te kunnen brengen, werden op 1 maart 1953 100 vangblikken ingegra¬ 

ven in het gebied van de Haagse Duinwaterleiding (Meijendel); deze blikken 

werden in groepjes van drie in vertegenwoordigers van verschillende terreintypen 

ingegraven (3 in een berkenbosje, 3 in een helmvegetatie, 3 in een duinriet- 

vegetatie, enz.). Alle blikken worden iedere week geleegd en al het materiaal in 

alcohol gconserveerd om later te worden gesorteerd, gedetermineerd, geteld, enz. 

Het loopkevermateriaal, dat tussen 1 maart 1953 en 1 maart 1954 op deze wijze 

wrerd verzameld, werd door mij bewerkt. 

In totaal werden in bovengenoemde periode ruim 8000 loopkever-imagines 

verzameld, welke tot 63 soorten bleken te behoren. Hiervan waren 32 soorten 

door acht of minder exemplaren in het materiaal vertegenwoordigd, drie soorten 

door 9 tot 20 stuks en dus slechts 28 soorten door meer dan 20 (tot vele honder¬ 

den) exemplaren. Van deze laatste 28 soorten wil ik hier één aspect behandelen, 

namelijk de verdeling van de vangsten in de tijd. 

Voor elke soort afzonderlijk kan een frequentie-diagram van de vangsten wor¬ 

den geconstrueerd door het aantal imagines, dat elke week in 100 vangblikken 

totaal werd aangetroffen, voor opeenvolgende weken op een tijdas uit te zetten. 

Voordat tot een bespreking van deze frequentie-diagrammen kan worden over¬ 

gegaan, moet op de volgende punten de aandacht worden gevestigd: 

1. Slechts actieve dieren kunnen in een vangblik terecht komen, daar slechts 

dieren, welke zich actief over de grond bewegen, een redelijke vangkans lopen. 

Wanneer gedurende een bepaalde periode van het jaar veel imagines van een 

bepaalde soort werden gevangen, waren dus veel exemplaren van die soort in die 

periode actief (activiteitsperiode). Wanneer weinig of geen imagines 

van een bepaalde soort gedurende een zekere periode werden gevangen, waren 

dus weinig of geen exemplaren van die soort in die periode actief, hetgeen echter 

niet behoeft te betekenen, dat ook weinig of geen exemplaren van die soort aan¬ 

wezig waren (het is zelfs mogelijk, dat in zo’n periode meer exemplaren aanwezig 

waren dan in een activiteitsperiode, maar dat deze kevers alleen niet actief waren 

— bijv. tijdens de winterrust — en dus een vangkans van nul hadden). 

2. Wanneer in een activiteitsperiode de aantallen per week gevangen imagines 

voor een bepaalde soort steeds groter worden, kan dit twee betekenissen hebben: 
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a. De populatiedichtheid van die soort blijft gelijk, maar de individuele activi¬ 

teit neemt toe, zodat de vangkans voor elk individu groter wordt (activiteit s- 

kromme). 

b. De individuele activiteit blijft gelijk, maar de populatiedichtheid neemt toe, 

zodat er steeds meer individuen komen met dezelfde vangkans (populatie- 

dichtheidskromme). 

Natuurlijk is het ook mogelijk, dat zowel de individuele activiteit als de popu¬ 

latiedichtheid toenemen (gemengde populatiedichtheids-acti- 

viteitskromme). Voor het interpreteren van een activiteitsperiode zal het 

dus noodzakelijk zijn om criteria te zoeken op grond waarvan deze als een activi- 

teitskromme, een populatiedichtheidskromme of een gemengde populatiedicht- 

heids-activiteitskromme kan worden gekenschetst. 

3. Eén van deze criteria vloeit uit het volgende voort: De populatiedichtheid 

van een bepaalde soort op een bepaalde plaats kan slechts toenemen door geboorte 

(in ons geval: uitkomen van jonge kevers) en immigratie en slechts af nemen 

door sterfte en emigratie. Bij het tegelijkertijd bemonsteren van een groot aantal 

verschillende terreintypen mag worden aangenomen, dat de invloed van immigratie 

en emigratie elkander ongeveer zullen opheffen. In ons geval wordt dus geen grote 

fout gemaakt door te stellen, dat de totale populatiedichtheid van een bepaalde 

soort over alle bemonsterde terreintypen slechts kan toenemen door het uitkomen 

van jonge kevers en slechts kan af nemen door sterfte. Daar nagenoeg alle loop- 

keversoorten slechts één generatie per jaar vertonen, zal er ook slechts één periode 

zijn, waarin de populatiedichtheid door het uitkomen van jonge kevers kan toe¬ 

nemen. De juiste ligging in de tijd van deze periode wordt door twee verschijn¬ 

selen aangegeven: 

a. Het optreden in de vangsten van onuitgekleurde imagines. Daar pas uitgekomen 

exemplaren slechts weinig actief zijn, zal de vangkans van een dergelijk exemplaar 

slechts bij de zeer algemene soorten worden gerealiseerd. 

b. Het afnemen van de aantallen larven, welke van de betrokken soort worden 

gevangen. Daar het larvenmateriaal echter nog niet is uitgewerkt, zijn deze ge¬ 

gevens voor de onderhavige bespreking nog niet beschikbaar. 

4. Een tweede criterium is, dat in het algemeen bij insekten de grootste indivi¬ 

duele activiteit gebonden is aan de reproductie en daar tijdens de reproductie- 

periode de populatiedichtheid van een bepaalde soort steeds relatief hoog is, 

betekent dit, dat de grootste activiteitsperiode, welke uit de frequentie-diagram- 

men kan worden afgelezen, steeds de reproductieperiode zal zijn. 

Voor een goed begrip van de frequentie-diagrammen voor de betrokken 28 

loopkeversoorten uit Meijendel, is het noodzakelijk deze gegevens te vergelijken 

met die van Larsson (1937—1940) uit Denemarken. Larsson ontleent zijn 

gegevens aan de door verzamelaars op normale excursies gedurende ongeveer een 

eeuw gevangen loopkevers (in totaal ongeveer 53000 exemplaren). Na correctie 

van zijn gegevens voor de wisselende verzamelintensiteit in verschillende perioden 

van het jaar, is hij in staat om het gemiddelde dichtheidsverloop over een groot 

aantal jaren van de voor verzamelaars bereikbare populatie van nagenoeg alle 

Deense loopkeversoorten te reconstrueren. Bovendien was hij — mede door het 

bewerken van een uitgebreid larvenmateriaal — in staat om voor de meeste 

soorten de gehele levenscyclus af te leiden. 
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In de tabel is onder de letter D voor elke soort (26 van de 28) het door 

Larsson gereconstrueerde populatiedichtheidsverloop (in aantallen exemplaren 

per halve maand) opgenomen en onder de letter M de aantallen exemplaren, 

welke per halve maand in Meijendel in 100 vangblikken werden aangetroffen. 

Verder zijn in de tabel de volgende gegevens opgenomen: 

a. Totaal aantal imagines, dat van elke soort in een jaar in Meijendel werd ge¬ 

vangen in 100 vangblikken (tussen 1 maart 1953 en 1 maart 1954). 

b. Overwinteringstype volgens Larsson: H zr voortplanting in de herfst en 

overwintering als larve, V = voortplanting in het voorjaar of de zomer en 

overwintering als imago, waarbij Vi duidt op soorten, waarvan het grootste 

deel der jonge imagines reeds in de herfst voor verzamelaars bereikbaar is en 

Vp op soorten waarvan het grootste deel der jonge imagines gedurende de 

winter in de grond blijft en voor verzamelaars onbereikbaar blijft tot in het 

volgende voorjaar. 

c. Bij welke herfstvoortplanters nog een aantal „oude” imagines overwintert 

volgens Larsson (1 zz slechts zéér weinig exemplaren, 2 zz niet veel exem¬ 

plaren en 3 = vrij veel exemplaren overwinterend). 

d. In welke maanden van het jaar onuitgekleurde exemplaren in de vangblikken 

in Meijendel werden aangetroffen. 

In de tabel zijn alle beschikbare gegevens samengebracht, welke bij het interpre¬ 

teren van de frequentie-diagrammen voor 26 van de 28 te behandelen soorten uit 

Meijendel van belang zijn. Hieronder zullen dan ook slechts de conclusies, welke 

uit de tabel kunnen worden getrokken, zeer in het kort worden vermeld; voor 

een uitvoeriger bespreking wordt verwezen naar de mededeling, welke binnen¬ 

kort hierover in De Levende Natuur zal verschijnen. 

Soorten met één activiteitsperiode in een jaar (in Meijendel). 

1. Dromius linearis Oliv, en Dromius melanocephalus Dej.: Activiteitsperiode 

vroeg in voorjaar voor Meijendel (maart-april), dus voortplanting vroeg in voor¬ 

jaar en overwintering als imago, hetgeen ook Larsson voor Denemarken op¬ 

geeft. Voor Denemarken: maximum in juni en weer in september-oktober; het 

maximum in sept.-okt. heeft ongetwijfeld betrekking op het uitkomen van jonge 

kevers (Vi). In Meijendel gaat dit uitkomen van jonge kevers kennelijk niet ïrc 

activiteit van enige betekenis gepaard. Gedurende de winter zijn imagines van 

beide soorten in Denemarken blijkbaar onbereikbaar voor verzamelaars, zodat de 

toename in aantallen in het voorjaar (kolom D) slechts duidt op een toename in 

dichtheid van de voor verzamelaars beschikbare populatie. Het juni-maximum voor 

Denemarken stemt ongetwijfeld overeen met het maximum in de vangsten voor 

Meijendel in maart-april; in Meijendel planten deze soorten zich dus blijkbaar 

veel vroeger in het voorjaar voort dan in Denemarken (althans in 1953). Voor 

Meijendel: activiteitskrommen (populatietoename reeds in de herfst van het 

vorige jaar, dus jonge kevers reeds gedurende de hele winter aanwezig). 

2. Harpalus servus Dfts., Harpalus vernalis Fabr., Amara lucida Dfts., Amara 

curta Dej. en Amara convexior Steph.: Activiteitsperiode voor Meijendel in april- 

juni (tevens reproductieperiode), dus overwintering als imago, hetgeen Larsson 
ook voor Denemarken opgeeft. Onuitgekleurde exemplaren in Meijendel van H. 

servus in november en december, hetgeen overwintering als imago bevestigt. Bij 
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geen van de soorten gaat het uitkomen der jonge kevers in Meijendel met een 

meetbare activiteit gepaard, In Meijendel planten de beide Harpalus-soorten zich 

blijkbaar ongeveer een maand vroeger voort (althans in 1953) dan in Denemar¬ 

ken, terwijl dit verschil voor de drie Amara-soorten blijkbaar wegvalt. Voor 

Meijendel: activiteitskrommen voor alle vijf de soorten. 

3. Panageus hipustulatus F., Badister hipustulatus F., Harpalus lut eic omis Dfts. 

en Amara lunicollis' Schiëdte: Activiteits- en reproductieperiode in mei-juli en 

dus waarschijnlijk -—• evenals in Denemarken — ook in Meijendel overwintering 

als imago (activiteitskrommen) ; geen activiteit van betekenis bij uitkomen van 

jonge kevers. Bij H. luteicornis, A. lunicollis en in mindere mate bij B. bipustu- 

latus valt het maximum voor de vangsten in Meijendel veel later in het jaar dan 

het dichtheidsmaximum in Denemarken, hetgeen kan betekenen : 

a. De drie genoemde soorten planten zich (althans in 1953) in Meijendel -— in 

tegenstelling tot alle voorgaande soorten — veel later in het jaar voort dan in 

Denemarken. 

b. De individuen van de drie genoemde soorten worden niet dadelijk na het ver¬ 

laten van de winterverblijven actief, maar maken — althans in Meijendel — 

eerst een korte rustperiode door (zie ook Leisius ferrugineus L.). 

4. Masoreus wetterhali Gylh. en Ophonus cordatus Dfts. (wordt door Larsson 

niet opgegeven) : Volgens Larsson overwintert M. wetterhali als imago en komen 

de jonge kevers reeds zeer snel na de reproductieperiode uit. Lindroth (1945) 

geeft voor deze soort voornamelijk overwintering als larve op. 

5. Calathus fuscipes Goeze, Calathus erratus Sahlb., Calathus amhiguus Payk. en 

Calathus melanocephalus L.: Activiteitsperiode voor Meijendel in juli-oktober. 

Larsson geeft alle vier soorten op als herfstvoortplanters, die als larve over¬ 

winteren. Bij C. fuscipes en C. erratus en in mindere mate ook bij C. amhiguus 

werden onuitgekleurde imagines in Meijendel vóór de werkelijke activiteitsperiode 

gevangen, hetgeen dus betekent, dat de kevers hun voortplantingsactiviteiten pas 

beginnen, als het grootste deel der jonge kevers reeds is uitgekomen. Dus ook bij 

deze soorten activiteitskrommen voor de vangsten uit Meijendel met misschien al¬ 

leen bij C. amhiguus een geringe neiging tot een gemengde populatiedichtheids- 

activiteitskromme. Bij C. melanocephalus werden in Meijendel gedurende de ge¬ 

hele activiteitsperiode onuitgekleurde imagines gevangen (gemengde populatie- 

dichtheids-activiteitskromme). Merkwaardig genoeg werden nog in november en 

december — dus na de werkelijke activiteitsperiode — onuitgekleurde imagines 

gevangen, zodat het niet waarschijnlijk is, dat alle in 1953 uitgekomen imagines 

nog dat jaar aan de voortplanting hebben deelgenomen. Het is een open vraag of 

dergelijke „late” exemplaren zich in de winter, in het volgende voorjaar (zie tabel: 

maart-april), gedurende de nieuwe activiteitsperiode of in het geheel niet voort¬ 

planten. Ook van C. erratus werden in het voorjaar reeds exemplaren gevangen; 

volgens Larsson en naar aanleiding van het voorgaande zouden dit uitsluitend 

„oude” overwinterde dieren zijn, die in de loop van het voorjaar sterven zonder 

aan de voortplanting deel te nemen. Ook voor C. fuscipes en C. amhiguus geeft 

Larsson overwintering van „oude” imagines op; in Meijendel bleek hiervan bij 

C. fuscipes niets en bij C. amhiguus kwamen slechts 3 exemplaren hiervoor in 

aanmerking. Voor alle vier soorten viel de top in de activiteitsperiode voor Me ij- 
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endel later dan het maximum in de vangsten voor Denemarken, waarvoor voor¬ 

lopig geen aannemelijke verklaring mogelijk is. 

Soorten met twee duidelijk gescheiden activiteitsperioden in een jaar 

(in Meijendel). 

6. Leistus ferrugineus L.: De eerste activiteisperiode voor Meijendel in mei-juni 

bestond voor meer dan 50% (nl. 31 exemplaren) uit onuitgekleurde dieren, zodat 

we mogen aannemen, dat deze activiteitsperiode het gevolg is van het uitkomen 

van de jonge kevers (populatiedichtheidskromme). Dit houdt echter in, dat de 

jonge kevers eerst een zomerrustperiode van enkele maanden doormaken alvorens 

tot voortplanting over te gaan. De tweede activiteitsperiode (tevens voortplan- 

tingsperiode) viel in Meijendel in de herfst (activiteitskromme) ; ook Larsson 

geeft herfstvoortplanting en overwintering als imago op. In de Deense vangsten 

is de zomerrustperiode slechts zwak aangeduid, zodat de inactieve kevers voor 

verzamelaars blijkbaar slechts weinig minder bereikbaar zijn dan de actieve. 

7. Treebus quadristriatus Schk., Brady cellus collar is Payk. en Dichirotrichus 

placidus Gylh.: Eerste activiteitsperiode reeds zeer vroeg in het voorjaar. Van de 

twee eerstgenoemde soorten werden in Meijendel gedurende de tweede activi¬ 

teitsperiode veel meer individuen gevangen dan gedurende de eerste, zodat herfst¬ 

voortplanting het meest waarschijnlijk lijkt. Larsson geeft voor T. 4-striatus 

inderdaad ook herfstvoortplanting op en bovendien het overwinteren van een 

aantal ,,oude” exemplaren, zodat hiermede de eerste activiteitsperiode voor deze 

soort verklaard zou kunnen worden. Daar deze eerste activiteitsperiode echter nog 

relatief veel dieren omvat, lijkt het mij waarschijnlijker, dat bij deze soort slechts 

één activiteits- en voortplantingsperiode bestaat, welke zich van september tot april 

uitstrekt en welke slechts door ongunstige weersomstandigheden in de winter (lage 

temperaturen, speciaal vorst) tijdelijk wordt onderbroken. B. collaris vertoont voor 

Meijendel hetzelfde beeld als T. 4-striatus, zodat ook op deze soort bovenstaande 

van toepassing zou kunnen zijn. Larsson geeft voor B. collaris echter voorjaars- 

voortplanting en overwintering als imago op.1) Daar bij Dichirotrichus placidus 

de eerste en tweede activiteitsperiode ongeveer evenveel exemplaren omvatten, zijn 

in principe twee verklaringen mogelijk: a. Slechts één activiteits- en voortplantings¬ 

periode, welke zich van november tot april uitstrekt; b. Voortplanting in het 

voorjaar en het uitkomen van jonge kevers in de herfst (gepaard gaande met grote 

individuele activiteit (migratie?)). Larsson geeft voorjaarsvoortplanting op. 

Vergelijking van de kolommen M en D voor deze drie soorten maakt het zeer 

onwaarschijnlijk, dat de situatie in Meijendel vergelijkbaar zou zijn met die in 

Denemarken, m.a.w. deze soorten vertonen waarschijnlijk niet in alle delen van 

hun areaal hetzelfde voortplantings- en ontwikkelingstype. 

L) Op het eerste gezicht moge het misschien bevreemden om te veronderstellen, dat een 

insect zich in de winter zou voortplanten. Uit onze blikvangsten is echter gebleken, dat de 

winter geen algehele „rustperiode” is, maar dat integendeel vele Arthropoden in de winter 

een opmerkelijke activiteit ten toon spreiden. Dit viel ons niet alleen op bij Boreus hiemalis 

L,. waarvoor dit reeds bekend was, maar ook bij een groot aantal spinnesoorten, verschillende 

soorten wantsen en ook bij enkele loopkevers: alle exemplaren (8) van Notiophilus rufipes 

Curt, werden in nov.-dec. gevangen, alle exemplaren (8) van Bembidion obtus um Sturm in 

dec.-jan. en alle exemplaren (7) van Bradycellus harpalinus Serv. in nov.-dec. 
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Soorten, welke gedurende een groot deel van het jaar in wisselende 

AANTALLEN WERDEN GEVANGEN ZONDER AANDUIDINGEN VAN DUIDELIJKE ACTI¬ 

VITEITSPERIODEN (in Meijendel). 

8. Notiophilus aquaticus L. en Notiophilus palustris Dfts.: Larsson geeft voor 

N. aquaticus herfstvoortplanting en overwintering als larve op, terwijl kolom D 

een zeer duidelijk maximum in juli en augustus vertoont. Met deze gegevens zijn de 

Meijendel-vangsten niet te begrijpen. Lindroth deelt mede, dat deze soort in 

Zweden een weinig stabiele cyclus vertoont met zowel voortplanting in voor- als 

in najaar en zowel imago- als larve-overwintering. Wanneer we aannemen, dat de 

situatie in Meijendel vergelijkbaar is met die in Zweden, dan is kolom M te 

begrijpen: inderdaad werden de grootste aantallen in voor- en najaar gevangen. 

N. palustris vertoont voor Meijendel ongeveer hetzelfde beeld als N. aquaticus, 

met alleen nog duidelijker maxima in voor- en najaar. Ook voor N. palustris 

zouden we dus zowel voortplaniting in voor- als in najaar kunnen aannemen, 

hetgeen dan misschien in verband zou kunnen worden gebracht met het merkwaar¬ 

dige feit, dat deze soort in het voorjaar nagenoeg uitsluitend in bossen werd 

gevangen en in de herfst voornamelijk in open terreintypen. Misschien hebben 

wij hier te maken met twee oecologisch verschillende groepen binnen dezelfde 

soort, waarvan de ene groep zich in het voorjaar in bossen zou voortplanten en 

de andere groep in het najaar in open terreinen. Zowel Larsson als Lindroth 

geven voor N. palustris echter alleen voortplanting in het voorjaar op. Wanneer 

dit laatste ook voor Meijendel zou gelden, zou dit betekenen, dat deze soort zich 

in het voorjaar in bossen voortplant, terwijl de jonge kevers in het najaar de 

bossen verlaten en open terreintypen opzoeken (waarschijnlijk om te overwin¬ 

teren) om het volgende voorjaar weer naar de bossen te migreren om zich aldaar 

voort te planten. Dergelijke herfstmigraties voor het opzoeken van winterkwartie¬ 

ren zijn van oever-Carabiden bekend. 

9. Pterostichus strenuus Panz. en Cicindela hybrida L. (wordt door Larsson 

niet opgegeven): Voor beide soorten wordt voorjaarsvoortplanting opgegeven 

(voor C. hybrida alleen door Lindroth), hetgeen ook door de Meijendelvangsten 

wordt gesuggereerd. Een duidelijke activiteitsperiode treedt bij deze soorten niet 

op door een waarschijnlijk grote individuele spreiding in de tijd van voortplanten. 

Dit laatste is in overeenstemming met de opgave van Lindroth, dat C. hybrida 

zowel als imago als in het laatste laivestadium overwintert. 

Soorten met meer dan twee activiteitsperioden in een jaar (in Meij¬ 

endel). 

10. Amara communis Panz. en Metabletus foveatus Fourcr. : A. communis ver¬ 

toont drie activiteitsperioden, waarvan de laatste verband houdt met het uitkomen 

van de jonge kevers (onuitgekleurde imagines in september—december), dus een 

populatiedichtheidskromme is. Ter verklaring van de twee grootste activiteits- 

perioden kunnen twee mogelijkheden worden aangeveerd: a. Onder de overwin¬ 

terende imagines zijn twee groepen te onderscheiden, waarvan de ene zich in het 

voorjaar en de andere zich in de zomer voorplant; b. Bij het verlaten van de 

winterverblijven vertonen de dieren een zeer grote activiteit (bijv. het zoeken naar 

geschikte voortplantingsgebieden), waarna ze een rustperiode doormaken om zich 
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pas in de zomer voort te planten. Larsson geeft voorjaarsvoortplanting en over¬ 

wintering als imago op, hetgeen met onze gegevens niet in strijd is. In tegenstel¬ 

ling tot Denemarken (Vp) verschijnen de jonge kevers in Meijendel reeds in de 

herfst. Daar M. foveatus voor Meijendel hetzelfde beeld vertoont als A. communis 

en Larsson ook voor deze soort voorjaarsvoortplanting opgeeft, zijn op deze soort 

dezelfde beschouwingen van kracht als op A. communis. 

11. Metabletus truncatellus L.: In Meijendel werden van september tot decem¬ 

ber onuitgekleurde exemplaren gevangen, zodat de activiteitsperiode in oktober 

en misschien ook die in september (slechts één periode?) verband zou kunnen 

houden met het uitkomen van de jonge kevers (hoewel de gevangen aantallen dan 

wel zéér groot zijn). De overige twee activiteitsperioden, namelijk één in maart— 

april en één in mei—juni zouden als één grote activiteitsperiode in dienst van de 

voortplanting kunnen worden beschouwd. Inderdaad geeft ook Larsson voor¬ 

jaarsvoortplanting op. Misschien echter correspondeert de activiteitsperiode in 

maart—april voor de voortplanting met die in september voor de jonge kevers 

en evenzo de activiteitsperiode in mei—juni met die in oktober. In dat geval 

zouden we dus met twee in de tijd min of meer gescheiden voortplantingsgroepen 

te maken hebben. Dat de situatie bij deze soort echter ongetwijfeld veel gecom¬ 

pliceerder is, blijkt wel uit het feit, dat in alle t.o.v. de grondwaterspiegel laag¬ 

gelegen terreintypen (speciaal in de Bierlap) deze soort overwegend in septem¬ 

ber—oktober werd gevangen en in alle t.o.v. de grondwaterspiegel, hooggelegen 

terreintypen (Rozenbos + één terreintype in de Bierlap) overwegend in juni. 

Misschien is deze soort vergelijkbaar met Notiophilus palustris, dus of periodieke 

migraties of in het ene terreintype voortplanting in het voorjaar en in het andere 

terreintype in het najaar. 

Bij alle soorten bestonden de wekelijkse vangsten uit ongeveer evenveel $ $ 

als $ $ , zodat mag worden aangenomen dat de beide sexen geen verschillen 

in activiteit vertonen. 

Bovenstaand overzicht is bedoeld als een voorlopige mededeling en werd slechts 

gepubliceerd met het doel te wijzen op de rijke mogelijkheden, welke door het 

bemonsteren met behulp van vangblikken worden geboden tot het verrichten van 

zinvol veldoecologisch onderzoek. 
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TABEL 1. 

Activiteitsperioden van loopkevers in Meijendel (P. J. den Boer) 

(M = Meijendel in 1953: D = Denemarken, gegevens van S. G. Larsson) 
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TABEL 2. 

Activiteitsperioden van loopkevers in Meijendel (P. J. den Boer) 

(M = Meijendel in 1953; D — Denemarken, gegevens van S. G. Larsson) 
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Summary 

A hundred bucket-traps, which are buried in the ground in a number of habitats 

in the sea dunes near The Hague (Meijendel), Holland, are emptied weekly. 

Of 28 species of Carabid-beetles (out of a total of 63 species) trapped during a 

year (March 1953—March 1954), the periods of activity could be determined 

and in a number of cases the period of reproduction too. These results are 

compared with the data given by Larsson (1939) for Denmark. It seems likely 

that in some species the life-cycle in the sea dunes near The Hague is different 

from that in Denmark. 

Hymenoptera aculeata van Andorra en de Franse Pyreneeën 

door 

G. VAN DER ZANDEN 

In het najaar van 1955 ontving ik van de heer V. van der Goot een aantal 

bijen en wespen, verzameld in de in het opschrift genoemde streek. Bij het zoeken 

naar samenvattende faunistische opgaven over dit gebied vond ik, behalve in 

Berland (1925), alleen recente opgaven in een drietal artikelen van Nouvel & 

Ribaut (1953—1955). Hierin worden echter de Apiden niet genoemd, bovendien 

schreef me de heer Ribaut, dat hij hiervoor voorlopig geen tijd kon vinden, 

zodat het me nuttig lijkt deze gegevens alvast te publiceren. Een globale verge¬ 

lijking met de fauna van de Franse Alpen kan worden gemaakt aan de hand 

van de studie van Benoist (1928). 

De in het soortenlijstje genoemde vangplaatsen zijn de volgende: 

Andorra: Andorra-la-Vella, 24.VII.1955, 1000—1200 m. 

Gorge San Antonio, 26.VII.1955, 1150 m. 

Solden St. Père, 27.VII.1955, 1700 m. 

Frankrijk: dept. Pyr.-Orient, Los Masos, 22.VII.1955. 

J, „ „ , Saillagouse, 23.VII.1955, 1300—1400 m. 

„ „ „ , Fontpédrouse, 23.VII.1955, 1000 m. 

dept. Hautes-Pyr., Tarbes, 30.VII.1955. 

dept. Gironde, Pigney, 2.VIII.1955. 

dept. Vienne, La Celle St. Avant, 4.VIII.1955. 

De verzamelde soorten waren de volgende : 

A p i d a e : Collet es Daviesanus Smith, 2 $ $ , Piquey. 

C. floralis Eversm. (rz montanus Mor.), Los Masos. 

Pros opis pratensis Fourcr., | $ , Andorra-la-Vella. 

P. confusa Nyl., $ , Los Masos. 

P. communis Nyl., $ , Andorra-la-Vella. 

P. gibba S. Saund., 2 $ $ , Piquey. 

Halictus rubicundus Christ., $ , Piquey. 

H. malachurus K., Gorge San Antonio. 

H. morio F., 2 $ $ , Piquey en La Celle St. Avant. 

H. I eue opus K., . $ , Andorra-la-Vella. 

H. tetrazonius Klug, $ , Los Masos. 
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H. marginatus Brullé, 9 , Saillagouse. 

Sphecodes rujiventris Pnz. (= subovalis Schck.), . $ , Los Masos. 

Andrena hattorfiana, var. haemorrhoidula Vier., $, 9 , Piquey. 

A. agilissima Scop., 2 ; 9,9 , Piquey en Andorra-la-Vella. 

A. p eet or alis Schmied., 2 $ $ , Piquey en La Celle St. Avant. 

Panurgus banksianus K., $ , Solden St. Père. 

P. dentipes Latr., $ 9 , Fontpédrouse, A.-la-Vella en Gorge San 

Antonio. 

Dasypoda hirtipes F., 9 , La Celle St. Avant. 

Eue era Ion gic omis L., 9 , Los Masos. 

Epeolus variegatus L., 2 $ $ , Piquey. 

Ceratina cyanea K., $ $, Los Masos. 

Xylocopa cy ânes cens Brullé, $ , A.-la-Vella. 

Megachile ar gent at a F., $ , Los Masos. 

AI. lagopoda L., $ , Gorge San Antonio. ' 

Lithurgus chrysurus Fonsc., 9 , Los Masos. 

Coelioxys conoidea KL, 9 , Piquey. 

Anthidium manicatum L., £.9, A.-la-Vella en Los Masos. 

A. ein gui at um Latr., 9 , Los Masos. 

St élis punctulatissima K., 9 , A.-la-Vella. 

St. odontopyga Nosk., 9 , Los Masos. 

Osmia leaiana K., 9, A.-la-Vella. 

O. spinulosa K., $ 9, A.-la-Vella. 

O. panzeri Mor., 9 , Fontpédrouse. 

O. villos a Schck., 9 , Gorge San Antonio. 

Een aantal Halictus spec, wacht nog op determinatie. 

Behalve de bovengenoemde bijen bevonden zich ook een klein aantal andere 

Hymenoptera onder het ontvangen materiaal, welke reeds alle werden genoemd 

in de artikelen van Nouvel & Ribaut, met uitzondering van Polistes kohli D.T. 

Dit waren: 

V e s p i d a e : Vespa crabro L., $ , Tarbes. 

Polistes kohli D.T., (= dubius Kohl), 9 , George San Antonio. 

Sphegidae: Ammophila sabulosa L., $ , Gorge San Antonio. 

A. heydeni Dhlb., 9 , Piquey. 

Crabro (Lindenius) pygmaeus Rossi, 9, Los Masos. 

Cerceris interrupta Pnz., 9 , Saillagouse. 

C. sabulosa Pnz., 9, Los Masos. 

C. arenaria L., 2 $ $ , Los Masos en A.-la-Vella. 

Behalve van het bekende werk van Schmiedeknecht (1930) werd voor de 

determinatie van een aantal min of meer recente monografieën gebruik gemaakt, 

die bij de literatuuropgave zijn vermeld. Rest me nog hartelijke dank te betuigen 

aan de heer FI. G. M. Teunissen voor het beschikbaar stellen van vergelijkings¬ 

materiaal uit Zuid-Frankrijk. 
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Résumé 

Lors d’une excursion en Andorre et dans les Pyrénées-Orientales pendant l’été 

de 1955 on a récolté plusieurs espèces de Hyménoptères aculéates. Ces récoltes 

donnent une contribution à la connaissance de la faune des Hyménoptères des Py¬ 

rénées, complémentaire aux études de H. Nouvel et H. Ribaut (1953—1955). 

Les Apidae font la plupart des récoltes, c’est une famille qui manque chez ces 

auteurs. Les chasses ont eu lieu à des altitudes variant de 1000 à 1700 m. 

Eindhoven, N. Brabantlaan 21. 

Literatuur 

Ulmer, G., Köcherfliegen (Trichopteren) von den Sunda-Inseln. Met het verschijnen 

van het derde deel is dit grote werk over de Schietmotten van Indonesië compleet geworden. 

Van dit ver over de 1000 pagina’s en 57 platen omvattende standaardwerk werd het eerste 

deel in 1951 als Supplementdeel 19 van het Arch, für Hydrobiologie uitgegeven. Het be¬ 

handelt de imagines van alle bekende soorten en wie met het oeuvre van Ulmer bekend is, 

zal begrijpen, dat dit zeer degelijk gebeurde. Van iedere soort wordt de volledige literatuur 

vermeld, daarna volgt een nauwkeurige opsomming van het materiaal, dat de auteur ten 

dienste stond en ten slotte wordt de soort beschreven en afgebeeld. Voor de vele nieuwe 

soorten, die in dit boek ten doop worden gehouden, is dit vanzelfsprekend, maar ook reeds 

bekende, door Ulmer zelf of door anderen beschreven soorten worden volledig herbeschreven, 

zodat men nauwelijks enige andere literatuur nodig heeft bij het determineren van een 

Indonesische collectie. Bij alle genera en hogere systematische groepen worden zeer dui¬ 

delijke dichotomische determinatietabellen gegeven. Een literatuurlijst en twee registers be¬ 

sluiten dit eerste deel. 

Het tweede deel, verschenen in Supplementdeel 21 van hetzelfde tijdschrift (1955), be¬ 

handelt de larven en poppen van de Integripalpia en het juist verschenen derde en laatste 

deel (in Supplementdeel 23, (1957) de metamorfose-stadia van de Annulipalpia. In deze 

beide laatste delen worden in de eerste plaats de uit Indonesië bekende larven en poppen be¬ 

schreven en afgebeeld. Daarnaast vindt men er echter ook veel nieuws in over andere fauna- 

gebieden en bovendien bij iedere familie een opgave van alle tot nu toe beschreven meta¬ 

morfose-stadia van de gehele wereld. Het is jammer dat de twee voor Europeanen bekendste 

families (Limnophilidae en Phryganeidae) in Indonesië niet voorkomen, zodat ze niet in het 

boek behandeld worden. Behalve registers in deze beide delen vindt men in het laatste deel 

nog een ecologische groepering der vindplaatsen en een hoofdstuk over de geografische ver¬ 

spreiding der soorten. Een literatuurlijst ontbreekt bij het biologische gedeelte, daar deze 

veel te omvangrijk geworden zou zijn. De auteur schat het aantal op de metamorfose be¬ 

trekking hebbende publicaties op 1300 à 1500. Bij iedere familie wordt echter de literatuur 



92 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 18, 1.IV.1958 

vermeld en hoewel in beknopte vorm, toch duidelijk genoeg om de geciteerde plaats, zo 

nodig, te kunnen vinden. Alleen bij de Hydroptilidae tel ik al meer dan 100 citaten. 

Wij mogen Dr. Georg Ulmer wel dankbaar zijn voor de onvermoeide ijver en de toe¬ 

wijding, waarmede hij op zo hoge leeftijd nog vele uren per dag aan dit monumentale 

standaardwerk heeft gearbeid. Nog vele tientallen jaren zal men dit boek ter hand nemen, 

wanneer men iets over Indonesische schietmotten of kokerlarven wil weten en al zal er 

wellicht in het toegepaste systeem nog wel eens iets veranderd worden, zijn beschrijvingen 

en afbeeldingen zullen tot in lengte van dagen een voorbeeld blijven voor toekomstige 

Trichopterologen. — F. C. J. Fischer. 

Ross, H, H.s Evolution and Classification of the Mountain Caddisflies, University of 

Illinois, 1956. 

Dit werk is een der opmerkelijkste entomologische boeken van de laatste jaren. Hoewel het 

slechts een klein insecten-orde en daarvan in hoofdzaak maar een drietal families tot onder¬ 

werp heeft, kan ik iedere entomoloog, die zich interesseert voor de problemen van evolutie en 

geografische verspreiding, het boek ter lezing aanbevelen. De koene conceptie en de vergaande 

conclusies dwingen bewondering af, ook al zou men het niet altijd met de auteur eens zijn. 

Zowel de larven als de imagines worden onderzocht om de primitiefste eigenschappen te 

vinden en om op grond hiervan en van de kennis der fossielen de fylogenie der Trichoptera 

vast te stellen. De conclusie van Ross is, dat de gemeenschappelijke voorvader van de 

Trichoptera en de Mecoptera, die vermoedelijk tevens de voorvader der Lepidoptera zou 

zijn, veel geleek op een Megalopteron. De Trichoptera ontwikkelden zich in twee richtingen, 

vooral gekenmerkt door een verschil in de levenswijze der larven. De ene groep omvat de 

„retreatmakers” met als primitiefste groep de Philopotamidae, de andere bestaat uit de 

,,'casemakers”, waarvan de primitiefste groep de familie der Rhyacophilidae is. 

Van deze beide families en van de Glossomomatidae, die Ross als afzonderlijke familie van 

de Rhyacophilidae afscheidt, geeft hij tot in details gaande stambomen, waarin iedere soort 

zijn plaats krijgt. 

De ouderdom van de soorten, gecombineerd met hun tegenwoordige geografische 

verspreiding, stelt hem nu in staat voor iedere soortengroep een fylogenetische verspreidings- 

kaart samen te stellen. 

Hierop ziet men tegelijkertijd de evolutie in de geologische tijdperken (verticaal) en de 

plaatselijke verspreiding over de continenten (horizontaal). Om één voorbeeld te geven: 

Het genus Chimarra ontstaat in het krijt uit de stamvader van het Zuidamerikaanse genus 

Sortosa en primitieve vormen van Chimarra leven daar nog steeds. (De stamvader van 

Sortosa wordt verondersteld in Azië ontstaan te zijn). Een groep hiervan migreert in het 

begin van het Eoceen via Noord-Amerika naar Azië en is daar nog steeds. Nakomelingen 

van deze meer gespecialiseerde groep zijn enerzijds in het Oligoceen naar Noord-Amerika 

teruggetrokken en bewonen thans dit werelddeel en ook Zuid-Amerika, anderzijds trokken er 

in het Mioceen soorten van deze groep naar Afrika en via het Sundaplat naar Australië. 

Voor deze volksverhuizingen zijn natuurlijk landbruggen nodig op plaatsen, waar nu zee is, 

voor de „cool adapted species” bergen of een kouder klimaat om over thans grote warme 

vlaktes te kunnen trekken. Deze veronderstellingen zouden met geologische bevindingen 

overeenstemmen. 

De zeer predese opgaven over ieder genus en vele soorten van de drie behandelde families 

zullen wellicht hier en daar tot tegenspraak nopen en nieuwe vondsten zullen welhaast zeker 

in sommige groepen wijzigingen noodzakelijk maken. Ross noemt zijn conclusies dan ook 

veelal ’’probable”. Zijn werk is het eerste op dit gebied en hij heeft zich de dank der 

entomologische wetenschap verworven, niet alleen door wat hij ons met dit prachtwerk 

biedt, maar ook door de tijdrovende, minitieuze detailonderzoekingen, die hieraap vooraf 

hebben moeten gaan. 

Het boek is zeer mooi uitgevoerd en omvat 213 pagina’s. F. C. J. Fischer. 
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Quelques Syrphides (Dipt.) des Pyrénées et de la Sierra Nevada 
par 

V. VAN DER GOOT 

Pendant une excursion aux Pyrénées je récoltais 300 Syrphides en Andorre et 

en quelques endroits dans les Pyrénées françaises orientales (Prades, Los Mazos, 

Eontpédrouse, Saillagouse) et occidentales (Cauterets, Cascades de Lutours, Lour¬ 

des, Monplaisir). A l’est, Los Mazos et Prades avaient encore un aspect méditer¬ 

ranéen (parmi les espèces Syrphides par exemple Paragus pulcherrimus). Un 

climat plus humide et plus frais caractérisait les lieux occidentales et là la faune 

des Syrphides était comme on s’y attendrait en Europe centrale. Néanmoins quel¬ 

ques espèces sont dignes d’attention. 

Je trouvais Syrphus eggeri près de Escaldes en Andorre. C’est une espèce très 

rare. Elle ressemble à S. albostriatus, mais le dessus du thorax a quatre bandes 

blanches en long au lieu de deux bandes. On trouve Sphegina kimakowiczi en 

Yougo-Slavie et en Angleterre. Pour autant que je sache cette récolte (deux mâles 

et une femelle) est la première pour la faune des Syrphidés de France. Je remercie 

beaucoup MM. Coe et van Doesburg Sr. pour la détermination des exemplaires 

de Sphegina. 

Eu meru s amoenus, Eum. flavitarsis, Paragus pulcherrimus et Orthoneura fron¬ 

talis sont des espèces intéressantes. Le Volucella bombylans plumata n’est pas le 

Vol. pyrenaea van Doesburg 1951. 

Les espèces communes sont marquées avec un astérisque. Dans la région de 

Cauterets Epistrophe compositarum et les femelles de Ischyrosyrphus glaucius 

étaient très abondants sur l’Ombellifère Heracleum. Chilosia longula et Sphegina 

clunipes se trouvaient le long des ruisseaux, surtout en Andorre. Melanostoma 

mellinum était répandu partout dans les prairies humides, Mel. scalare par contre 

dans les brousailles et dans la forêt 

Pour la connaissance de la faur 

être quelque intérêt. 

i H . . a/. 
''d®S4 Pyrénées la'tfu 

MAY 2 71958 

suivante présente peut- 
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Arctophild bombiformis Fall. 
Baccha elongata F.* 
B. obscuripennis Mg.* 
Chilosia barbata Lw. 
Chil. illustrata Harr. 
Chil. intonsa Lw. 
Chil. impressd Lw. 
Chil. longuld Zett* (!) 
Chil. mutdbilis Fall. 
Chil. pdgdnd Mg. 
Chil. proximd Zett. 
Chil. scutelldtd Fall. 
Chil. soror Zett. 
Chil. vdridbilis Panz. 
Chrysogdster solstitidlis Fall. 
Chrysotoxum drcudtum L. 

Chrys. bicinctum L. 
Chrys. festivum L. 
Chrys. verndle Lw. 
Epistrophe duricollis Mg.* 
Ep. bdltedtd Deg.* 
Ep. cinctelld Zett.* 
Ep. compositdrmn Verr.* 
Ep. grossuldride Mg. (!) 
Ep. umbelldtdrum F. 
Ep. vittigerd Zett. 
Eristdlis drbustorum L.* 
Er. horticold Deg. 
Er. jugorum Egg. 
Er. nemorum L. 
Er. pertindx Scop. 
Er. prdtorum Mg. 
Er. rupium F. 
Eristdlomyid tendx L.* 
Eumerus dmoenus Lw. 
Eum. fldvitdrsis Zett. 
Eum. strigdtus Fall. 
Ferdindnded cupred Scop. 
Heringid virens F. 
Ischyrosyrphus glducius L.* 
Ldsiopticus pyrdstri L. 
Liogdster splendidd Mg. 
Meldnostomd mellinum L.* 
Mei. scdldre F.* 
Merodon equestris F. 
Myidtropd flored L. 
Neodscid poddgricd F. 

A, GSA. 
A, CL, C 
A, GSA, FP, C. 
GSA, C. 
Ga, C. 
A. 
C. 
A, GSA, LE, FP. 
A, CL. 
CL. 
C. 
GSA, LE. 
A. 
C. 
C. 
CL. 
A. 
C. 
A. 
A, GSA, LE, FP, CL, C. 
GSA, LE, FP, C. 
GSA, LE, CL, C. 
CL, C. 
LE, FP. 
CL. 
CL. 
A, LE, Ga, Pr, Lo, C. 
Sa, C. 
Ge, CL, C. 
C. 
FP, C. 
CL. 
FP. 
A, GSA, LM, CL. 
LE, C. 
LM. 
Pr. 
LM, Lo. 
GSA, LE, SP, Sa. 
CL, C. 
A. 
A. 
A, GSA, Pr, C. 
A, GSA, LE, CL, C, MP. 
A, CL. 
Ge, CL, C. 
C. 
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Orthoneura frontalis Lw. A. 

Paragus pulcherrimus Strobl. LM. 

Par. tibialis F.* A, GSA, LM, CL. 

Pipiza festiva Mg. LE. 

Platychirus albimanus F. CL. 

Plat, clypeatus Mg. MP. 

Plat, manicatus Mg. SP. 

Plat, scutatus Mg. A. 

Sphaerophoria menthastri L. A. 

Sph. rueppelli Wied. A, Pr. 

Sph. scripta L.* A, GSA, Ga, FP, Sa, LM, Pr. 

Sphegina clunipes Fall. A, GSA, CL. 

Sph. kimakowiczi Strobl FP. 

Syritta pipiens L. A, LM, FP, C. 

Syrphus albostriatus Fall. A, GSA. 

S. eggeri Sack ( ! ) LE. 

S. corollae F. A, C 

S. latifasciatus Macq. A, Ga. 

S. Inniger Mg. A. 

S. ribesii L. LE, Sa, CL. 

Tnbifera pendula L. Sa. 

Volucella bombylans L. 

var. plumata Deg. GSA. 

Vol. inanis L.* A, GSA, LE, FP. 

Vol. pellucens L.* A, LE, FP, CL. 

Vol. zonaria Poda A, Pr. 

Xanthandrus comtus Harr. GSA, C. 

Xanthogramma ornât um Mg. A. 

Zelima segnis L.* Le, CL, C. 

Zel. sylvarüm L.* A, CL, C. 

Abbréviations 

A Andorra la Vella, 1000—1300 m, (24—25).VII. 1955. 

GSA Andorra, Gorge San Antonio, 1100 m, 26.VII.1955. 

LE Andorra, Les Escaldes, 1050 m, 28.VII.1955. 

SP Andorra, St. Père, 1700 m, 27.VII.1955. 

Pr Prades, dpt. Pyr. Or., 800 m, 22.VII.1955. 

LM Los Mazos, près de Prades, 22.VII.1955. 

FP Fontpédrouse, dpt. Pyr. Or., 1000 m, 23.VII.1955. 

Sa Saillagouse, dpt. Pyr. Or., 1300—1400 m, 23.VII.1955. 

Lo Lourdes, dpt. Htes Pyr, 30.VII.1955. 
CL Cascades de Lutours, dpt. Htes Pyr., 1100 m, 30. VII. 1955. 

C Cauterets, dpt. Htes Pyr., 900 m, 31.VII.1955. 

MP Monplaisir, dpt. Htes Pyr., 1.VIII. 1955. 

Ga Gavarnie, dpt. Htes Pyr., 10.VI.1955, leg. Mlle H. Smit. 

Ge Gèdres, dpt. Htes Pyr., 10.VI.1955, leg. Mlle H. Smit. 
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En Andorre je trouvais 48 espèces. Cette petite république est considérée par 

Gill Collado comme faisant partie du territoire faunistique de l’Espagne et, je 

pense, à juste titre parce que l’Andorre est située au versant méridionale des 

Pyrénées. 

Au territoire de l’Espagne, dans la Sierra Nevada, j’ai fait une petite collection 

de 60 exemplaires des Syrphides, dont la plupart desquelles avaient été récoltés 

à 2000 mètres d’altitude ou davantage, dans un désert pierreux près du Veleta. 

Ça et là il y avait des sources avec une végétation plus serrée. Le nombre des 

espèces était très limité. Il n’y avait que Paragus tibialis qui était nombreux : 

les femelles du type de cette espèce et les mâles généralement de la variété meri- 

dionalis Becker. Dans ce terrain la récolte de trois mâles de Eumerus tarsalis Loew 

est remarquable. Gill Collado mentionne cette espèce de El Escorial seulement. 

Les mouches se trouvaient le long d’un petit courant d’eau près de l’Albergue 

Universitario à 2400 m (19—22.VII.1953). Dans une petite pinède le long de 

la route Granada-Albergue Universitario je récoltais une femelle de Chry sogaster 

chalybeata Mg. à circa 1600 m (23.VII.1953). Gill Collado mentionne quatre 

localités, toutes au nord de Madrid (El Escorial, Setcases, Sierra de Guadarrama, 

Sierra de Moncayo). Il n’indique rien de Eristalomyia lucorum Deg. (= ger¬ 

manica Sack, — abusiva Collin). Je recueillais une femelle près de Bubiôn dans la 

Sierra Nevada à 1100 m (24.VII.1953). Les autres espèces ne sont pas rares en 

Espagne : Cerioides vespiformis Latr. (Lanjarôn, 630 m, 24.VII.1953), Chryso- 

toxum intermedium Mg. (Bubión), Eristalis arbustorum L.. Eristalodes taeniops 

Wied. (Granada), Eristalomyia tenax L.? Lasiopticus albomaculatus Macq. (Al¬ 

bergue Universitario, 2400 m et auprès du lac près du Veleta, 2800 m !), Neoas- 

cia podagrica F. (Lanjarôn), Paragus bicolor F. (Vallée de la San Juan, 2300 m, 

21.VII.1953), Par. tibialis Fall., Spharophoria rueppelli Wied. (= flavicauda 

Zett.), Sph. scripta L., Syritta pipiens L., Xantbogramma ornatum Mg. (beau¬ 

coup dans la pinède). 

Resumén 

En este articulo se habla de los Sirfidos de Sierra Nevada. De estos las siguien- 

tes especies son notables: Eumerus tarsalis Lw. (Gill Collado menciona El 

Escorial), Chrysogaster chalybeata Mg. (G.C.: cuatro localidades al norte de 

Madrid) y Eristalomyia lucorum Deg. (ninguna indicaciôn de G.C.). 

En la lista de arriba son mencionadas ademâs 48 especies de Andorra. Los espe¬ 

cies senaladas con (!) no son mencionadas por Gill Collado de Espaha. 
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Boreus hiemalis L., de Sneeuwspringer, in de duinen bij Wassenaar 

door 

D. J. KUENEN 

(Zoölogisch Laboratorium, Rijksuniversiteit, Leiden) 

Mededeling van het Meijendel-Comité, Nieuwe serie, no 13) 

Ten behoeve van het Meijendel-onderzoek zijn in begin 1953 in de duinen van 

de Haagse Duinwaterleiding ten zuiden van de Wassenaarse Slag een 100-tal 

vangblikken ingegraven, waaruit sindsdien elke week de gevangen dieren worden 

verzameld. 

Bij deze vangsten bevinden zich ook een aantal exemplaren van Boreus hiemalis 

L., de „Sneeuwspringer”. Hoewel wij nog maar weinig gegevens hebben, is het 

toch nuttig melding te maken van de aanwezigheid van dit dier in de duinen en 

daarmee nog eens de aandacht te vragen voor deze merkwaardige vertegenwoor¬ 

diger van de Mecoptera. 

Wie iets van de biologie wil weten, kan dat vinden bij Withycombe (1921). 

Deze auteur, die het dier ook heeft gekweekt, vermeldt, dat de eieren in de vroege 

winter worden afgezet in mos. De larven zijn te vinden tot het volgend najaar 

en de poppen vond hij tot begin november. Het voedsel der imagines bestaat ver¬ 

moedelijk uit dode insecten. 

Het dier is op verschillende plaatsen in Nederland gevonden: Drente, Gelder¬ 

land, Utrecht en het Gooi (Bouwman 1931, Evenhuis 1942, Wilcke 1944, 

Willemse 1920). 

In de Wassenaarse duinen hebben we ze gevangen in de maanden november 

tot maart, het merendeel in december en januari. 

In totaal hebben we gevangen 83 exemplaren, waarvan 29 $ $ en 54 $ $ . 

Verreweg de meeste zijn gevangen in de eerste winter (1953—1954). Men zou 

kunnen denken, dat hierdoor de populatie uitgedund was, en dat er daarom het 

volgend jaar zoveel minder gevangen zijn. Er zijn echter verschillende redenen 

om aan deze verklaring te twijfelen. In de eerste plaats is het, zelfs bij beweeglijke 

dieren, onwaarschijnlijk, dat de relatief kleine oppervlakte van de blikken een zo 

grote invloed op de populatie zou hebben. Van enkele insecten beginnen we 

enig begrip te krijgen van de werkelijke aantallen, die aanwezig zijn en dan is het 

duidelijk, dat wat we wegvangen in het algemeen een zeer gering percentage is. 

Verder zijn er wel meer gevallen, waarin het ene jaar de vangst veel groter is 

dan in andere jaren. Maar er is dan niet steeds sprake van een continue afname; 

na een jaar met geringe vangsten volgt ook wel weer eens een jaar met veel grotere 

aantallen. 

Tenslotte blijkt op vrijwel alle terreinen het aantal gevangen Boreus af te ne¬ 

men. Het is niet goed denkbaar, dat de vangst van één enkele Boreus in een 

uitgestrekt gebied nu juist net de enige daar aanwezige zou zijn geweest. Veel 

waarschijnlijker is, dat er een algemene achteruitgang in de populatie is opge¬ 

treden, die onafhankelijk is van het wegvangen in de blikken. 

De blikken staan in zeer verschillende soorten van terrein, van kaal zand tot 

dichte bosjes met ondergroei. Boreus is uitsluitend gevangen in open terrein met 



98 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 18, 1.V.1958 

een bedekking van 50—100%, waarbij de vegetatie bestond uit korstmos, mos, 

schaarse helmbegroeiing, Calamagrostis epigeios, Festuca ovina, en soms verspreide 

kruiden. Het meest werden ze gevangen op een open vlakte, die aan drie zijden 

door berken- en populierenbosjes is omgeven en die voor 100% begroeid is met 

korstmos, en C. epigeios (vlakte in de Bierlap). 

In de litteratuur wordt opgegeven, dat de dieren „op sneeuw” worden ge¬ 

vonden. Natuurlijk heeft het voorkomen met sneeuwval niets te maken, maar 

worden ze alleen op sneeuw gemakkelijker waargenomen. Maar op deze ver- 

meldingswijze moet wel even de aandacht gevestigd worden. „Gevangen op een 

plaats” gaat zo gemakkelijk over in „leeft op die plaats”. Van vele soorten 

Carabiden b.v. wordt opgegeven „komt voor onder stenen”, „onder boomstam¬ 

men”. Voor pissebedden en miljoenpoten geldt hetzelfde, maar als we ’s nachts 

gaan zoeken, dan zien we, dat dergelijke soorten over grote gebieden hun activi¬ 

teit ontplooien. Dan valt het op, hoe misleidend en gevaarlijk de verwarring is 

tussen vindplaats (overdag) en activiteitsgebied (’s nachts). Ook voor Boreus 

kan iets dergelijks gelden. Men zou kunnen denken, dat het voorkomen iets met 

sneeuwval te maken zou hebben, hetgeen natuurlijk geheel onjuist is. 

In de loop van de winter vangen we regelmatig vele soorten Arthropoden in 

de blikken. Spinnen, wantsen, kevers en bijna altijd wel een enkele pissebed of 

miljoenpoot. Er is dus zeker de gehele winter door voor Boreus voldoende voedsel 

te vinden, zoals ook voor de entomoloog, die de elementen trotseert of toegewijde 

hulpkrachten heeft, die voor hem wekelijks de blikken gaan legen, het hele jaar 

door wel wat te vangen is. Een woord van grote dank aan de heer D. J. M. van 

der Weijden en de heer J. C. Baris, die hier de onmisbare grondslag voor de 

waarnemingen in Meijendel bijeenbrengen, moge deze korte mededeling be¬ 

sluiten. 

Summary 

Trap boxes, situated in a dune area north of The Hague, and from 300 yards 

to 1 mile from the North Sea, have been inspected weekly since March 1953. 

Boreus hiemalis L. was found each winter for 4 years, from November to 

March, mostly in December and January. This is a new locality record for the 

Netherlands. The boxes were placed in a great variety of habitats. Only those in 

open places with a fairly dense cover of lichens and mosses, and a sparse vege¬ 

tation of mainly Calamagrostis epigeios contained B. hiemalis. 
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A redescription of Rhadinopsylla pitymydis (Zav.) (Siphonaptera) 
by 

F. G. A. M. SMIT 

(British Museum (Natural History), The Zoological Museum, Tring, Herts.) 

Recently (1957, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Ent. 6 (2) : 54), when I 

recalled Neopsylla (now Rhadinopsylla, subgenus Actenophthalmus) pitymydis 

Zavattari, 1914, from synonymy with R. (A.) isacantha (Rothschild), 1907, and 

tentatively restored it to specific status, I noted that the original male and female 

of the former species, the only known specimens, had apparently been lost. It 

came therefore as a most pleasant surprise when in November 1957 Dr. F. Capra 

of the Museo Civico di Storia Naturale ”G. Doria” in Genoa, informed me that 

he had found Zavattari’s syntypes and most kindly submitted the specimens 

to me for examination. Both specimens of R. pitymydis were preserved in alcohol 

and I had to clear and mount them before they could be studied in detail. My 

surmise that R. pitymydis would not be identical with R. isacantha turns out to be 

correct, although it is closely related to that species, and also to R. dolomydis Smit 

and perhaps to R. strouhali Smit and R. bureschi Jordan. Actually, it is at present 

rather difficult to evaluate the status of a number of species of Rhadinopsylla 

properly because (a) the specific differences are often very small and (h) the 

material available for study is still very scanty. 

Zavattari did not designate a holotype, so his specimens (both of which are 

labelled ’’Typus”) are syntypes; I hereby select the male as the lectotype of 

Neopsylla pitymydis Zavattari, the female thus automatically becoming the allotype. 

Rhadinopsylla (Actenophthalmus) pitymydis (Zavattari), 1914 (Figs. 1—5) 

Neopsylla pitymydis. Zavattari, 1914, Ann. Mus. civ. Stor. nat. Genova 46 : 

144, fig. 

Neopsylla pitymydis Zavatt. Jordan, 1921, Ectoparasites 1 : 141 (considered a 

synonym of Rhadinopsylla isacanthus). 

Rhadinopsylla (Actenophthalmus) pitymydis (Zavattari). Smit, 1957, Bull. Brit. 

Mus. {Nat. Hist.), Ent. 6 (2) : 54 (recalled from synomymy with Rha¬ 

dinopsylla isacantha). 

Material examined: Male lectotype, Cascinelle (8 KM. N.W. from 

the centre of Genoa, western Liguria, N.W. Italy, from Pitymys leponticus [ = 

Pitymys subterraneus multiplex']*, III.1909, G. Doria ; female allotype, Cascinelle, 

from Pitymys savii, 5.IV. 1910, G. Doria. 

Diagnosis : Closely related to R. (A.) isacantha s. 1. but differing in the 

male by the pointed apex of the movable process of the clasper and the widened 

apex of the distal arm of sternum IX, and in the female by the apparent absence 

of a circular area on the tergal pleurite of segment IX and by the smaller spiracular 

fossa of tergum VIII. Moreover, the uppermost genal spine is somewhat broader 

than in R. isacantha, especially in the female. 

*) The host of the male was recorded by Zavattari as Pitymys multiplex, but is given as 

Pitymys leponticus on the label written by the late Dr. A. Dampf who examined the 

specimen prior to 1914 and determined it as ’’Neopsylla isacanthus (Rothsch.)” (not 

Neopsylla pentacanthus Roths., as incorrectly stated by Zavattari). 
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Figs. 1, 2. Rhadinopsylla pitymydis (Zav.). 1. Head and pronotum, $ lectotype; 

2. Anterior part of head, $ allotype. 

Redescription: Head (Figs. 1, 2).’ Submarginal frontal row with five 

setae, posterior to this row two large setae, one of which is near the posterior 

margin of the preantennal area, the other on the gena. Genal ctenidium with 

five spines, the uppermost being basally distinctly broader than the other four 

and reaching to about two-thirds the dorsal length of the penultimate spine. 

The five-segmented labial palp reaches to about three-quarters the length of the 

fore coxa. Setae of antennal pedicel very short. Postantennal region of head 

with three rows of setae. 

Thorax: Pronotum (Fig. 1) with one row of 12 setae on the two sides 

together; pronotal ctenidium consisting of 20 spines in the male, 21 in the female, 

the upper spines slightly longer than the dorsal length of the pronotum. 

Mesonotum with a main row of five setae each side, mesosternosome with six 

setae; metanotum with a main row of five setae per side, metepisternum with 

three setae, metasternum with one large seta in the male, one large seta and one 

small one in the female, and metepimeron with five setae. Suture between collar 

of metanotum and dorso-anterior part of metepimeron fairly well-developed, more 

or less as in R. (A.) isacantha. 

Legs: No setae on inner surface of hind femur and tibia. Longest apical 

seta of segment II of the hind tarsus extending to the apex of segment III or a 

little beyond. All fifth tarsal segments with four pairs of lateral plantar setae. 

Abdomen: Numbers of setae per side in the main row of terga I—VII, 

$ $ : 4, 6, 6, 6, 6, 6, and 5 (4 only on one side of tergum VII in the female). 

Numbers of spinelets on each side of the posterior margin of terga I—VI, $ : 

3/3, 3/3, 3/3, 2/3, 2/3, 1/1; $: 3/3, 3/3;, 3/3, 3/3, 2/2, 1/1. The two 

subequally long antesensilial setae of the female stand on a very distinct pedestal, 

as in R. isacantha, and the margin of the tergum below the pedestal is angular 

as in the latter species (Fig. 5). Sensilium with 13 trichobothria each side in 

both sexes. Numbers of setae per side on sterna II—VIII, $ : 1, 2, 2, 2, or 3, 2 

or 3, 2 or 3, 4 or 5; on sterna II—VII, $ : 1, 3, 3, 3 or 4, 4, 4, 4 orN 5. 

Modified abdominal segments and genitalia. Male 

(Figs. 3, 4): Tergum VIII without setae. Lobe of posterior margin of sternum 

VIII (Fig. 4) forming about a right angle. Clasper and sternum IX (Fig. 3) 

not unlike those of R. isacantha. Fixed process of clasper with about ten slender 

setae along the dorsal and dorso-ventral margin; acetabular seta placed a little 
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Figs. 3, 4. Rhadinopsylla pitymydis (Zav.). 3. Clasper and sternum IX; 

4. Sternum VIII. Both figures drawn from the lectotype. 

Fig. 5. Rhadinopsylla pitymydis (Zav.). Segments VII and VIII, and spermatheca (allotype). 

Fig. 6. Rhadinopsylla isacantha isacantha (Roths.), Spiracular fossa of tergum VIII, $ . 
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above the level of the ventral end of the anterior margin of the movable process. 

Movable process of clasper markedly narrowing towards the pointed apex, and 

the circular depression is situated not far from the apex. The subventral seta on 

the inner side of the corpus of the clasper is much longer than the one in related 

species. Manubrium of clasper shorter than in R. isacantha. Apical half of the 

distal arm of sternum IX markedly broader than the basal half; the dorsal and 

the partially straight apical margins of this arm meet at about a right angle; 

chaetotaxy as shown in Fig. 3. The phallosome is like that of related species. 

Female (Fig. 5): Posterior margin of sternum VII with a fairly large sub- 

ventral sinus, above which the margin forms a rounded lobe. Tergum VIII with 

a row of three setae below the spiracle, and a group of about ten slender setae 

on its ventral portion. The tubular portion of the spiracular fossa of tergum VIII 

is broader than that in R. isacantha, but the spiculose expansion much smaller 

than in the latter species (Fig. 5, cf. Fig. 6). There are only four genital setae 

on the inner side of tergum VIII. Tergal pleurite of segment IX with an extremely 

faint indication of a small internal spiculose area; for practical purposes this area 

can be said to be absent. Anal stylet about four times as long as broad in its 

middle. Anal sternum with numerous setae. The spermatheca is not well placed 

in the mounted specimen but is appears to resemble that of R. isacantha. 

Length: $ 1% mm., $ 2 mm. 

Ueber die systematische Stellung von Rhisotrogus bulgaricus Mink. 

(Col. Scarab.) 
von 

S. KANTARDSCHIEVA-MINKOVA 

In den Mitteilungen des Zoologischen Institutes der Bulgarischen Akademie 

der Wissenschaften, Bd. IL, Sofia, 1953, S. 296, beschrieb und zeichnete ich 

eine für die Wissenschaft neue Art Rhisotrogus bulgaricus Mink., die in West¬ 

bulgarien in der Umgebung der Stadt Radomir und den angrenzenden Dörfern 

anzutreffen ist. 

Am Anfang der Diagnose teile ich mit, daß „wegen Mangel an Larven seine 

Gattungszugehörigkeit mit Sicherheit bis jetzt nicht bestimmt werden kann. Die 

für die Zukunft gesammelten Erwachsenen und Larvenformen werden eingehend 

studiert und nachträglich beschrieben werden”. 

Während der folgenden 3 Jahre (1954—1956) habe ich viel neues Material 

von Erwachsenen und Larven gesammelt, desgleichen konnte ich auch die Ent¬ 

wicklung und zum Teil die Biologie dieser neuen interessanten Art verfolgen. 

Meine neuesten Erforschungen klärten die Gattungs- und Artzugehörigkeit dieses 

für die Wissenschaft neuen Hartflüglers auf. 

Im Jahre 1955 erschien in der Zeitschrift Entomologische Berichten, No. 15, S. 

514—518. eine Publikation des jugoslavischen Entomologen René Miksic, unter 

dem Titel: „Eine neue Untergattung und Art der Melolonthiden aus der Volks¬ 

republik Macédonien”. 

In dieser Publikation beschreibt der Verfasser eine für die Wissenschaft neue 

Art, die er Rhisotrogus macédoniens benennt, indem er dieselbe Art zu einer 

speziellen Untergattung zählt, die er Butozania nennt. Die Beschreibung und die 
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Figur der neuen Art, die der Verfasser in seiner Abhandlung gibt, entsprechen 

völlig derselben Art, die ich im Jahre 1953 unter dem Namen ,,Rhisotrogus bul- 

garicus” beschrieben und publiziert habe. Der von René Miksic beschriebene 

a b c 

Fig. 1. Tegumen des Kopulationsorgans des Männchens von Butozania bulgarica Mink, 
a. im Profil; b. ventral; c. dorsal. 

Rhisotrogus (Subg. Butozania) macedonicus muß bei Befolgung der internatio¬ 

nalen Regeln für die Nomenklatur als Synonym der von mir zwei Jahre früher 

beschriebenen Art Rhisotrogus bulgaricus anzusehen sein. 

Was die Untergat¬ 

tungszugehörigkeit des 

von Miksic beschriebe¬ 

nen Insektes anbelangt, 

schreibt der Autor auf 

Seite 515 folgendes: 

„Der systematische Wert 

und der Platz der neuen 

Untergattung ist noch 

nicht völlig geklärt. 

Nach seinen allgemeinen 

Merkmalen stelle ich die 

neue Art für jetzt als 

Untergattung der Gat¬ 

tung Rhisotrogus und 

zwar zwischen die Gat¬ 

tungen Rhisotrogus und 

Apterogyna, obwohl sie 

auch hier ein fremdes 

Element bildet”. 

Nach den ausführli- a ^ 

chen Untersuchungen, 

die ich an erwachsenen Fig.2. Tegumen des Kopulationsorgans des Männchens von 

Formen und Larven der Rhisotrogus aequinoctialis Hbst. a. im Profil; b. dorsal. 
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von mir gesammelten neuen Materialien vornahm, lassen sich folgende Arten- 

Unterschiede zwischen der Untergattung Butozania und der Gattung Rhisotrogus 
hervorheben: 

Butozania Miks. 

Erwachsener Käfer (Imago) 

1. Die Oberfläche der Körpers ist 

makroskopisch nackt. 

2. Der Körper ist schwarz, bei den 

$ , $ ist manchesmal eine dunkel¬ 

braune Tönung zu bemerken. 

3. Der vordere Rand des Halsschildes 

ist gesäumt, der hintere Rand ist 

nicht gesäumt. 

4. Halsschild quer, dicht und unregel¬ 

mäßig punktiert, ohne Härchen. 

5. Elytren ohne Längsrippen. 

6. Tegumentum des Genital-Organes 

bei den $ $ ist verhältnismässig 

klein und stark chitinös. 

a. Das Basalglied des Tegumen- 

tums leicht nach rückwärts ver¬ 

engt und gegen die Spitze nach in¬ 

nen gekrümmt (ventral). 

b. Das mediale Glied des Tegu- 

mentums hat am vorderem Saum 

dorsal einen breiten dreieckigen 

Ausschnitt, der sich nach unten 

tief einschneidet und bis hinter die 

Mitte des Gliedes reicht. 

c. Des Spitzenglied (Endglied) des 

Tegumentums ist aus zwei symme¬ 

trischen Parameren gebildet. Im 

Profil gesehen, bilden sie eine 

stark aufgeblasene Kaputze (Müt¬ 

ze), die in der Mitte am breitesten 

Rhisotrogus Berth. 

Erwachsener Käfer (Imago) 

1. Die obere und untere Fläche 

des Körpers ist makroskopisch 

stark oder schwach behaart. 

2. Der Körper ist braun (dunkler, 

lichter oder rötlichbraun), sehr 

selten schwarz, bei ausländischen 

• Arten, wie Rhisotrogus peratratus 

Reitt. und Rhisotrogus uvarovi 

Sem. et Medv. 

3- Der Vorder- und Hinterrand des 

Halsschildes ist gesäumt (Unter¬ 

gattung Rhisotrogus) oder nicht 

gesäumt (Untergattung Miltotro- 

gus). 

4. Halsschild quer, stark oder klein 

punktiert, mit langen oder kürze¬ 

ren Härchen bedeckt. 

3. Elytren mit deutlich ausgeprägten 

oder weniger hervortretenden 

Längsrippen. 

6. Tegumentum des Genital-Organes 

ist bei den $ $ größer und 

schwächer chitinös. 

a. Das Basalglied des Tegumen¬ 

tums verengt sich nicht nach rück¬ 

wärts. Der Seitenrand des Tegu¬ 

mentums krümmt sich ventral der 

ganzen Länge nach ein und bildet 

eine pantoffelartige Form. 

b. Das mediale Glied des Tegu¬ 

mentums hat dorsal am vorderen 

Saum einen breiten halbrunden 

Ausschnitt, der in seiner Tiefe 

bis zur Mitte de^ Gliedes reicht. 

c. Das Endglied des Tegumentums 

ist aus zwei symmetrischen, stark 

nach vorn verlängerten Parameren 

gebildet. Dorsal der Länge des 

Mittelsaums nach gesehen bilden 

sie gegen die Mitte je einen Aus- 
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ist, nach vorn sich verengt und mit 

verdünnten und nach unten keil¬ 

förmigen Spitzen endet. (Fig. la, 

b, c). 

wuchs oder eine Verbreiterung wie 

einen Kragen. Die Param eren ver¬ 

engern sich nach vorne und endi¬ 

gen an der Spitze mit charakteris¬ 

tischen, schaufelförmig nach unten 

gekrümmten Verbreiterungen. 

(Fig. 2 a, b.). 

Larve 

7. Die Analöffnung ist dreistrahlig. 

Der hintere Teil des Analsternits 

besitzt keine symmetrischen parallel 

angeordnete Reihen von Borsten 

(Stacheln). Ein Drittel des Anal¬ 

sternits ist mit unregelmässig zer¬ 

streuten hakenförmigen Borsten 

bedeckt. (Fig. 3). 

Larve 

7. Die Analöffnung ist dreistrahlig. 

Am hinteren Teil des Analsternits 

befinden sich zwei Reihen symme¬ 

trisch angeordneter nadelförmiger 

Stacheln, die nach vorne zu fast 

parallel sind und nach hinten bo¬ 

genförmig auseinander streben. 

Um dieselben befinden sich un¬ 

regelmäßig zerstreute hakenför¬ 

mige Borsten. 

Aus diesem Vergleich sind 

deutlich die großen Unterschie¬ 

de zwischen den Merkmalen 

von Butozania und denjenigen 

von Rhisotrogus zu ersehen; 

deshalb ist es richtig die von 

R. Miksic beschriebene Un¬ 

gattung Butozania zur systema¬ 

tischen Stufe der Gattung Bu¬ 

te zania Miksic (1955) zu er¬ 

heben. Die Benennung des ein¬ 

zigen Vertreters dieser Gattung 

muß also Butozania bulgarica 

S. Minkova-1953 bleiben. 
Fig. 3. Analsternit der Larve von Butozania bulgarica 

Mink, vergrößert 10 mal. 

Gattung Butozania Miksic (1955) 

Nach seinem Habitus ähnelt er den Vertretern der Gattung Trematodes (und 

zwar dem Tremat. tenebrioides Pall.) und hat auch mit Pseudotremalodes frtvald- 

sky Ähnlichkeit. 

Diagnose : Der Körper ist mittelgroß, kurz, robust, die Seiten bei den , $ $ 

fast parallel, bei den $ I $ nach hinten etwas verbreitert. Der Kopf ist breit, 

schwach hervortretend. Der Clypeus ist quer, breit gerundet, mit einer kleinen 

Einbiegung in der Mitte des vorderen Randes. Die Antennen sind 10-gliederig, 

mit 7-gliederiger Basis und dreigliederigem Fühlerfächer, der bei den $ $ be¬ 

deutend länger als bei den $ ( $ ist. Er ist von birnenartiger Form’ mit verengter 

Basis und engerem Vorderende. Der Halsschild is quer, breiter als lang, vorne 
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und hinten verengt, in der 

Mitte am breitesten. Seine seit¬ 

lichen Ränder sind in der vor¬ 

deren Hälfte stumpf gezähnt, 

mit vereinzelten Härchen. Die 

mittlere Längslinie ist vorne 

schwach ausgedrückt, hinten 

klarer bemerkbar. Der vordere 

Rand des Halsschildes ist ge¬ 

säumt, der hintere Rand ist 

nicht gesäumt. Die hinteren 

Ecken sind stumpf und leicht 

gerundet. Die Elytren sind ohne 

Längsrippen. Die $ $ und 

$ $ Exemplare haben gut ent¬ 

wickelte Unterflügel. Das Py- 

gidium ist unregelmäßig punk¬ 

tiert, schwach hervorstehend, ^ r , T D , » » 
. ’ Fig. 4. Kopf der Larve von Butozania bulganca 

dreieckig gerundet. An der Mink, vergrößert 10 mal. 

Spitze und in der Mitte besitzt 

es eine angedeutete glatte Längslinie. 

der bei den $ $ bedeutend länger als bei den . $ i $ ist. Er ist von birnenartiger 

Form mit verengter Basis und engerem Vorderende. Der Halsschild ist quer, 

breiter als lang, vorne und hinten verengt, in der Mitte am breitesten. Seine seit¬ 

lichen Ränder sind in der vorderen Hälfte stumpf gezähnt, mit vereinzelten 

Härchen. Die mittlere Längslinie ist vorne schwach ausgedrückt, hinten klarer be¬ 

merkbar. Der vordere Rand des Halsschildes ist gesäumt, der hintere Rand ist 

nicht gesäumt. Die hinteren Ecken sind stumpf und leicht gerundet. Die Elytren 

sind ohne Längsrippen. Die $ $ und , $ j $ Exemplare haben gut entwickelte 

Unterflügel. Das Pygidium ist unregelmäßig punktiert, schwach hervorstehend, 

dreieckig gerundet. An der Spitze und in der Mitte besitzt es eine angedeutete 

glatte Längslinie. 

Der Körper ist schwarz, manchesmal sind die Elytren und die Füße bei den 

$ $ Exemplaren mit dunkelbrauner Tönung; der Körper ist bei den $ $ Exem¬ 

plaren von unten mit braunschwarzen, bei den $, $ mit zimmetbraunen Härchen 

bedeckt. Die Körperlänge ist bei den ;$ $ 17—19 mm, bei den $ $ 15—17 

mm. 

Von Pseudotrematodes frivaldsky Mén.i) unterscheidet er sich durch folgende 

hauptsächliche Merkmale : 

1. Die Antennen sind 10-gliederig; 

2. Die Elytren besitzen keine hervorstehenden Längsrippen; 

3. Die Unterflügel sind bei beiden Geschlechtern gut entwickelt. 

Von der Gattung Trematodes2) unterscheidet sich Butozania durch folgende 

Merkmale: 

1. Der Körper ist größer. 

2. Die Antennen sind 10-gliederig, mit einem langen 3-gliederigen Fächer 

(besonders bei den $ $ Exemplaren). 
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3. Die Unterflügel sind bei beiden Geschlechtern gut entwickelt. 

Was die Larvenstruktur anbelangt, nähert sich die neue Gattung Butozania der 

Gattung Holotrichia und zwar durch folgende Merkmale : 

1. Die Analmündung der Larve ist dreistrahlig; 2. Der Analsternit ist mit un¬ 

regelmäßig zerstreuten hakenförmigen Borsten besetzt, die nach vorne ein Drittel 

seiner Länge erreichen; 3. In der Mitte dieser Borsten bestehen keine symmetri¬ 
schen Stachelreihen. 

Ich erachte es darum als richtig, die neue Gattung Butozania zum Tribus Rhiso- 

trogini (Subtribus Holotrichiina) zu stellen. 

1) Die Art Pseudotrematodes frivaldszky Mén. hat folgende Hauptmerkmale : 
a) Die Antennen sind 9-gliederig. 

b) Die Elytren haben klar ausgedrückte Längsrippen. 

c) Die Unterflügel sind bei den $ ; $ Exemplaren schwach entwickelt (fast verkümmert) 
und bei den $ $ Exemplaren sind dieselben völlig entwickelt. 

2) Die Art Trematodes tenebrioides Pallas hat folgende Hauptmerkmale: 1. Der Körper 
ist kurz, robust; 2. Die Antennen sind 10-gliederig, mit einer kleinen 3-gliederigen Fühler¬ 
keule; 3. Die Unterflügel fehlen vollständig bei den $ $ und Exemplaren. 

De vruchtgal van Gymnetron villosulum Gyll. (Coleopt., Curcul.) 

op Veronica 
door 

S. J. VAN OOSTSTROOM 

(Rijksherbarium, Leiden ) 

In de eerste en ook in de onlangs verschenen tweede druk van zijn Gallenboek 

beschrijft Docters van Leeuwen (1946, 1957) de door Gymnetron villosulum 

Gyll. veroorzaakte vruchtgal op Veronica anagallis-aquatica L. Ook Houard 

(1909) en Ross & Hedicke (1927) vermelden deze gal; beiden geven als waard- 

plant V. anagallis op, een synoniem van V. anagallis-aquatica L., terwijl Ross & 

Hedicke ook nog de nauw verwante V. anagalloides Guss, als waardplant noe¬ 

men. Deze laatste soort wordt bij ons echter niet gevonden. Swanton (1912) 

vermeldt de gal van V. anagallis-aquatica L. 

Nu doet zich het feit voor, dat wat vroeger in de Nederlandse flora’s als V. 

anagallis-aquatica werd vermeld, in werkelijkheid een tweetal soorten omvat, n.l. 

V. anagallis-aquatica zelf en V. catenata Pennell, soorten, die duidelijk verschillend 

zijn en die voorheen, ook hier te lande, wel als subspecies van V. anagallis-aquatica 

werden beschouwd, o.a. door Kloos (1917) in zijn bewerking der Nederlandse 

ereprijssoorten. Tegenwoordig vat men in de Westeuropese literatuur deze onder¬ 

soorten terecht op als goede soorten, waarvan zelfs een, steriele, bastaard bekend is 

geworden, die ook hier te lande is aangetroffen. 

De vraag is nu of Gymnetron villosulum bij ons op de beide genoemde Vero- 

nica-soorten voorkomt. Daartoe werd door mij in overleg met prof. Docters van 

Leeuwen diens waardplanten-materiaal onderzocht, waarbij bleek, dat dit geheel 

uit V. catenata bestond. Ook in de collectie van het Rijksherbarium bleek de gal 

van Gymnetron villosulum uitsluitend op V. catenata voor te komen, terwijl de 

exemplaren van V. anagallis-aquatica geen spoor van deze vruchtgal vertoonden. 

Het zou wel de moeite lonen om na te gaan, of hier te lande en ook elders de 

kever werkelijk alleen op V. catenata gallen veroorzaakt en niet op V. anagallis- 
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aquatica. De tot nu toe gedane vondsten in Nederland wijzen in die richting. 

Voor hen, die op het voorkomen van de gallen willen letten, laat ik een over¬ 

zicht van de verschillen der beide Veronica-soorten hier volgen: 

V. anagallis-aquatica L. 

Bloem- en vruchttrossen rechtopstaand 

tot weinig afstaand, vrij dicht. 

Vruchtsteeltjes een scherpe hoek met 

de as van de bloeiwijze makend, 

5—7 (—8) mm lang. 

Schutblaadjes lijnvormig, korter dan 

of even lang als de bloemsteeltjes 

tijdens de bloei. 

Kelkslippen tegen de rijpe vrucht aan¬ 

gedrukt. 

Bloemkroon lichtblauw, donkerder 

blauw geaderd. 

Vrucht even lang als breed tot iets 

meer lang dan breed. 

V. catenata Pennell 

Bloem- en vruchttrossen duidelijk, tot 

loodrecht, af staand, vrij ijl. 

Vruchtsteeltjes een rechte of bijna 

rechte hoek met de as van de bloei¬ 

wijze makend, 3—5(—7) mm 

lang. 

Schutblaadjes meer lancetvormig, even 

lang als of langer dan de bloem¬ 

steeltjes tijdens de bloei. 

Kelkslippen van de rijpe vrucht af¬ 

staand. 

Bloemkroon wit of lichtrose, donker¬ 

der rose geaderd. 

Vrucht even lang als breed tot meer 

breed dan lang. 

De in de collectie-DocTERS van Leeuwen voorkomende gallen van G. villo- 

sulum op Veronica catenata zijn afkomstig van de volgende vindplaatsen: Ter¬ 

schelling, Beek bij Nijmegen, Pannerden, Elten, Nieuwaal (Gld.), Hedel, Am¬ 

sterdam, Bloemendaal, Koewacht (Z.) en Teeffelen (Nr.Br.). In het Rijksherba¬ 

rium bevindt zich bovendien nog gallen-materiaal van St. Jacobiparochie, Olde- 

boorn, Gasteren (Dr.), Genemuiden, Deventer, Zoelmond, Bunnik, Sloten, Zand- 

voort, Vogelenzang, Leiden, Wassenaar, ’s-Gravenhage (Haagse Bos), Loosduinen 

en Rozenburg (De Beer). 

Docters van Leeuwen (1957) geeft de gal op als in Nederland algemeen 

voor te komen. Everts (1903), die als waardplant V• anagallis vermeldt, noemt 

de kever „verbreid.” 
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Summary 

The flower-gall caused by Gymnetron villosulum Gyll. and mentioned by 

several authors as found on Veronica anagallis-aquatica L., seems most probably 

to be restricted, at least in the Netherlands, to the closely related Veronica catenata 

Pennell. The differences between both species of Veronica are listed. 
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Mededelingen over Syrphidae 

door 

C. J. HOGENDIJK 

Mededeling no 21 van het R.I.V.O.N., Staatsbosbeheer, Utrecht 

Onderstaande waarnemingen betreffende Syrphidae kwamen in 1956 bij het 

Staatsbosbeheer, afdeling Natuurbescherming, binnen of werden gedaan in het 

kader van de lopende typen-inventarisatie, die in 1957 door de afdeling het 

R.I.V.O.N. werd voortgezet. 

Meerdere vondsten werden geverifieerd door de heer V. van der Goot. 

Chamaesyrphus lusitaniens Mik. Baaiduinen, Terschelling, 6 $ $, 9 9 $ , 

6.VIII. 1956. De exemplaren vlogen tezamen met Pelecocera tricincta op bloeiende 

heide in de nabijheid van dennenbos op de duinen ten noordwesten van Baai¬ 

duinen; een zelfde soort omgeving dus als waar de heer van der Goot melding 

van maakt (1956, Ent. Ber. 16 : 35). 

Heringia heringi Zett. Berg bij Terblijt, 1 $ , 4.V. 1952. M. Servaas. Aange¬ 

troffen op bloemen langs een bosrand. 

Sphegina clunipes Fall. De Steeg, 2 $ $, 22.VIII.1956; 1 $, 12.IX.1956. In 

de omgeving van het bronnetjesbos van Middachten werden deze diertjes aange¬ 

troffen, vliegend op een 50 cm van de grond tussen een vegetatie van Berenklauw 

en Engelwortel, maar niet op de bloemschermen. 

Neoascia geniculata Mg. Oensel (Hurwenen), 1 $ , 18.VII.1956. De vindplaats 

is het moerasgebied van de dichtgegroeide oude Waalarm, de Kil van Hurwenen. 

Pyrophaena rosarum F. Tulle (Schinnen), 1 $ , 1 $ , II.VI.1952. M. Servaas. 

Swalmen, 1 31.V.1956, 3 9 9 , 23.VIII.1956. Boukoult (Swalmen), 2 

$ $ , 31.V.1956. Deze vier waarnemingen, die werden gedaan op moerassig ter¬ 

rein langs beken, bevestigen nog eens, dat P. rosarum daar een vrij algemene 

verschijning is, zoals werd vermeld in een artikel van de heer van der Goot 

(1957, Ent. Ber. 17 : 52). 
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Platychirus fulviventris Macq. Achttienhoven (Westbroek), 1 $ , 26.VIII. 1956. 

Gevangen op weiland tussen moerasbosjes. 

Melangyna quadrimaculatum Verr. De Steeg, 1 $ , 22.III. 1957, vliegend op 

bloeiende bosanemoon in de nabijheid van het Fazantenbos bij Middachten. 

Epistrophe grossulariae Mg. De Steeg, 1 $ , 22.VII. 1956. Tussen S. rihesïi op 

Berenklauw, weer in de omgeving van het bronnetjesbos van Middachten. Dit 

waarnemingspunt ligt veel noordelijker dan de andere uit Zuid-Limburg. 

Spaerophoria loewii Zett. Ölst, 1 $ , 6.IX.1956. In de griendbossen van de 

Duurserwaarden, welke bij hoog water door de IJssel bereikt worden, werd een 

exemplaar aangetroffen op Berenklauw. De vorige vangst dateert van 13.VI. 1946, 

1 $ , Ankeveen, door de heer D. Piet. Tweede vangst voor Nederland. 

Microdon eggeri Mik. Putten, 19, 7.VI. 1954. M. Servaas. Aangetroffen op 

bloemen bij een jonge aanplant temidden van ouder dennenbos. 

Cinxia borealis Fall. De Steeg, 1 $ , 17.VIII. 1956. Zonnend op blad in het 

bronnetjesbos bij Middachten. 

Eristalomyia anthophorina Fall. Gaast (Wonseradeel), 5 $ $ , 6 9 9, 5. VIII. 

1956. Alle exemplaren werden gevangen op bloemen, die groeiden op de buiten¬ 

dijkse vroegere zeewering in het Ijsselmeer. De waarneming hoort thuis in het 

noordelijke verspreidingsgebied. 

Liops vittata Mg. Diemen (bij Amsterdam), 1 9, 8.IX.1954. M. Servaas. 

Dit exemplaar zat op bloemen aan de buitenzijde van de vroegere Zuiderzeedijk. 

Zelima florum F. Swalmen, 1 $ , 23.VIII. 1956. De Steeg, 1 9 , 22.VIII. 1956. 

Beide exemplaren ijverig lopend over grote bladeren. 

Zelima nemorum F. De Steeg, 1 $ , 17.VIII.1956; 1 9 , 22.VIII.1956; 1 9 , 

12.IX. 1956. Op bloemenschermen van de Berenklauw. 

Myiolepta lutea Gmelin. De Steeg, 1 9 , 22.VIII.1956. Deze Syrphide zat tussen 

vele andere Diptera op een scherm van de Berenklauw. Het is het tweede exem¬ 

plaar voor Nederland. 

Eumerus tuberculatus Rond. Deil, 2 9 9, 24.VII. 1956. Aan de oever van de 

Linge tussen een vegetatie, die overschaduwd werd door hoge populieren. 

Summary 

Interesting Syrphydae taken in different places in the Netherlands in 1956 and 

1957. 

Colias crocea Fourcroy. In de eerste en de laatste dagen van augustus 1957 was ik in 

de gelegenheid om in de buurt van Drunen (N.B.) eens speciaal te letten op het voorkomen 

van C. crocea. Op 2, 4, 5, 29 en 31 augustus zag ik in totaal 24 exemplaren van deze 

soort en ik heb de indruk, dat crocea in 1957 minder schaars is geweest dan in de vooraf¬ 

gaande drie jaren. Verreweg het grootste deel van de waargenomen exemplaren waren $ $ , 

slechts op 29 augustus zag ik 2 9 ?> waaronder een mooi exemplaar van f. flavomaculata. 

H. C. Bolk, Rochussenstraat 399a, Rotterdam. 

Aanbieding. Te koop grote partij ongebruikte mahoniehouten insectendozen, 35 X 45 cm, 

blank gelakt, dubbel dik glas, sluitend met messing en groef, zonder bodembedekking. 

Prijs ƒ 10,—- per stuk. 

M. Koning, Broekweg 88, Lisse. 
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Notes on Spiders III 

The females of some Clubiona species 

by 

Fr. CHRYSANTHUS 

As in several other genera, so in the genus Clubiona too, it is not always an easy 

task to determine the females with certainty because the epigynes sometimes offer 

but few characteristic features. This is especially the case with C. neglecta Cam¬ 

bridge 1862, C. similis L. Koch 1867 and C. germanica Thorell 1870. 

The fact that both Cambridge and Koch described only the $ of their 

species has probably been a secondary cause of some confusion regarding the $ $ . 

Fortunately the description or the figure of the male palp given by Cambridge 
as well as by Koch excludes every doubt concerning their intention. 

A lucky find provided me with the first fixed point of issue for the solution 

of this problem. As a part of an oecological research Dr. P. F. van Heerdt 
(from the Zoological Laboratory of the University of Utrecht) collected spiders 

(and other animals) on the beach of the island of Terschelling exclusively in some 

15 tussocks of marram during the first half of August 1955; he sent the spiders 

to me for determination. I found numerous specimens of the genus Clubiona 

among them. Besides some 40 young animals of that genus, of which several 

were subadult, there were only four adult $ $ and five adult $ $ . The $ $ 

were all similis. Seeing the extremely restricted size of the living-area and the 

fact that they had been collected at the same time, the , $ $ , of which the epigynes 

and vaguely visible vulvae were all alike in every detail, belonged without any 

doubt to this species too. 

As I did not possess any specimen of C. neglecta for comparison I applied to 

Mr. G. H. Locket, who in his ’’British Spiders”, vol. 1, p. 136—137, described 

this species from Great Britain (in 1956 C. similis too was found in that country 

—- Dr. E. Duffey, Norwich in litt. —). He kindly sent me a $ and some $ $ , 

for which kindness I avail myself of this opportunity to thank him again. 

The vulvae of the two species clearly differ from each other (cfr. fig. a and b) 

and keeping in view these figures the epigynes too can be distinguished: with 

neglecta the openings of the tubes leading to the spermathecae and the tubes 

themselves are wide and the undermost circular spermathecae are clearly visible 

through the skin; with similis the openings and especially the first parts of the 

tubes are narrow, the lightly coloured wider parts distinctly show through the 

skin and generally it is evident that the dark undermost spermathecae are tube¬ 

shaped. 

With the aid of the foregoing remarks we now are able to examine the views 

of various authors. As said, there is no disagreement as to the $ $ (except 

Bösenberg) which are only recorded when it is necessary. 

A. Clubiona neglecta Cambridge 1862 

O. Pickard Cambridge, 1862, p. 7955—7957, C. neglecta n.sp., description 

of $ . 

L. Koch, 1867, p. 308—309, Tab. XII, Fig. 197, C. montana n.sp., 
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description of 9 , fig. of the epigyne = C. neglecta Cbr. $ . In the rather super¬ 

ficial drawing which he gives of the epigyne of this species only two details 

stand out — but they are strongly marked — viz. the undermost round sperma- 

thecae visible through the skin and the broad openings of the tubes. All authors 

who discuss the synonymy of this species, regard montana L. Koch as a synonym 

of neglecta Cambridge, even Simon 1932 and Reimoser 1937. 

E. Simon, 1878, p. 221—222, C. neglecta, description of $ and 9 . The 

various distinguishing marks of the male palp clearly point at neglecta; the 

description of the female epigyne. is rather vague, but the following sentence 

„Epigyne. présentant deux grandes impressions arrondies” (p. 222) seems 

to point at the broad openings of the tubes of neglecta. We must, however, take 

into account his remark cited below with Castelli (p. ). 

C. Chyzer & L. Kulczynski, 1897, p. 222, no 13 b, Tab. IX, fig. 6, disting¬ 

uishing marks and figure of the epigyne of C. neglecta. 

W. Bösenberg, 1902, p. 272, Taf. XXV, Fig. 395, description of the $ and 

figure of the epigyne of C. montana L. Koch = C. neglecta Cbr.: the undermost 

circular spermathecae are clearly indicated in his figure, the shape of the epigyne 

is rather clumsy and the openings of the tubes are pretty broad. 

V. von Engelhardt, 1910, p. 101, fig. 41, vulva of C. montana L. Koch = 

C. neglecta Cbr. 

R. de Lessert, 1910, p. 404, description of 9 and $ of C. neglecta. 

E. Simon, 1932, p. 920, fig. 1397, figure of the epigyne of C. similis = C. 

neglecta; the figures which he gives of the epigynes of the two species are very 

vague, only the broad openings of the tubes with his similis and the indistinct 

indications of the tubes make it clear that at least in the figures the 9 9 of the 

two species are confounded; the descriptions in the table too (p. 918, no 23b and 

p. 919, no 25a) create the same impression. 

E. Reimoser, 1937, p. 59, no 41, fig. 33, distinguishing marks and figure of 

the vulva of C. similis = C. neglecta: vulva with circular undermost spermathecae, 

broad opening and first part of the tubes. 

H. Lohmander, 1945, p. 21, indicates that the 919 of C. neglecta and C. 

similis are confounded by Simon and Reimoser. 

A. Tullgren, 1946, p. 24, fig. 7 A and B, PI. Ill, fig. 44, distinguishing 

marks, vulva and epigyne of C. neglecta (the figure of the vulva is very distinct). 

G. H. Locket & A. F. Millidge, 1951, p. 136—137, fig. 69 C, 70 C, 

description of , 9 and $ , figure of the male palp and the epigyne of C. neglecta. 

J. Kekenbosch, 1956, p. 5—6, his views about the two species; p. 8, PI. I, 

fig. B, localities, vulva (micro-photo) of C. similis = C. neglecta (the micro-photo 

is very clear). 

B. Clubiona similis L. Koch 1867 

L. Koch, 1867, p. 339—341, Tab. XIV, Fig. 220, 221, C. similis n.sp., 

description of $ , figure of male palp. 

A. Menge, 1873, p. 365, Tab. 208, C. bifurca n.sp., description of $ and 9, 

figure of male palp, vulva etc. Simon 1932, Reimoser 1937 and Bonnet 1956 

(p. 1104, 1137) consider this species as a synonym of neglecta; it seems to me, 

however, that it is a synonym of similis: 
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$ : in fig. 208 C (male palp) there is a pointed excrescence on the patella of 

the palp, this occurs indeed with similis but is absent in ne gleet a; the undermost 

branch of the apophysis gradually tapers as with similis and lacks the hump of 

neglecta; the curve between the branches of the apophysis is drawn very narrow: 

with similis it is rather narrow, with neglecta very wide; the embolus crosses 

the bulbus as with similis and does not wind to the top as with neglecta (cfr. 

Tullgren, p. 23 and pi. Ill, fig. 45 and 43). 

$: ,,Das weibliche schlosz. hat statt der gewöhnlich runden oder drei¬ 

eckigen mündung der samenleitenden canäle zwei längliche spalten o o, die bis 

über die mitte der nach vorn hinläufenden canäle reichen, zwei längliche flaschen¬ 

förmige nebentaschen ps ps, die sich in der mitte berühren und zwei kugelrunde 

samentaschen bs bs.” (p. 366). In fig. 208 F, too, the narrow opening of the 

tubes, the narrow tubes themselves and the undermost oblong spermathecae are 

clearly visible: this therefore points to similis and does not accord with neglecta\ 

the uppermost ’’circular spermathecae” are not well marked, especially in the 

drawing: they may refer to similis as well as to neglecta. 

G. Castelli, 1891, p. 9, fig. 1 and 2, C. canestrinii n.sp.; I have not seen this 

publication. In 1918 Simon writes about it: ,,C. canestrinii G. Castelli . est à 

ajouter à la synonymie de C. similis L. Koch. A l’époque où l’auteur m’avait 

consulté au sujet de cette espèce, je confondais C. neglecta Cb et C. similis L. K 

et je l’avais comparée à un mâle typique du premier” (p. 201—202): from which 

I conclude that Castelli gave a description of the $ only and that therefore the 

synonymy certainly will be right. 

C. Chyzer & L. Kulczynski, 1897, p. 222, no 13c, Tab. IX, fig. 4, disting¬ 

uishing marks and figure of the epigyne of C. similis. 

W. Bösenberg, 1902, p. 265, 271, Taf. XXV, Fig. 393, description of $ 

and $ , figure of palp and epigyne of C. neglecta Cbr. The $ certainly - similis 

L. Koch (form of the apophysis and embolus) and it is highly probable that 

the $ too = similis, for he writes: ,,(Epigyne). eine wenig auffallende 

Queröffnung” (p. 265); „die Oeffnung manchmal so blass eingefasst, dass sie 

unter der Behaarung kaum sichtbar ist” (p. 271); now this is possible with 

similis, with neglecta, however, they are very conspicuous; in fig. 393 the general 

shape of the epigyne is slender as with similis and neither clumsy nor rather 

square as with neglecta (cfr. my figures a and b), and the undermost spermathecae 

are not drawn: with similis they sometimes can be hardly seen, with neglecta 

they always can; — the system of the tubes has been drawn by Bösenberg so 

indistinctly that they do not allow of any conclusion. 

P. 266, 272—273, Taf. XXV, Fig. 396, description and figure of the epigyne 

of C. subalba n.sp. According to Reimoser (Inhaltsverzeichnis, p. 98) this species 

is a synonym of C. stagnatilis Kulc. 1897; this, however, is certainly wrong, for 

stagnatilis possesses a very broad vulva (breadth : height =2:1; cfr. Reimoser, 
p. 60, fig. 39); in the figure given by Bösenberg breadth : height = 2:3. 
It seems to me that this species is a synonym of similis: Bösenberg says: „(Epi¬ 

gyne)...... geformt wie neglecta (= similis, as proved on p. ); über der sehr 

kurzen Zunge stehen nahe aneinander 2 dunkelbraune ovale (spacing from 

Bösenberg) Samentaschen.” (p. 266); in his figure 396 the undermost sperma- 
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Vulvae of a. Clubiona neglecta; b. C. similis; c. C. germanica; (X 100). 

thecae are oblong, the tubes to the spermathecae are very narrow and the whole 

epigyne is slender. 

R. de Lessert, 1910, p. 403, description of $ of C. similis. 

E. Simon, 1932, p. 917, fig. 1395, figure of the epigyne of C. neglecta — 

C. similis (see above on p. ). 

E. Reimoser, 1937, p. 58, no 40, fig. 32, distinguishing marks and figure of 

the vulva of C. neglecta = C. similis (dark tube-shaped spermathecae and narrow 

tubes). 

A. Tullgren, 1946, p. 23, fig, 6 C and D, PI. Ill fig. 42, distinguishing 

marks, vulva and epigyne of C. similis (the figure of the vulva is very clear). 

J. Kekenbosch, 1956, p. 6, localities of C. neglecta = C. similis. 

To sum up we may say that above all Simon (1932) and Reimoser have 
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mixed up the 9 9 of these two species and that after them Lohmander and 

Tullgren have repaired the mistake. As the books by the former are often 

used in determining spiders, they probably have caused wrong determinations; 

thus e.g. with Kekenbosch who does not give his own opinion upon this question, 

but expressly states that he follows Simon’s and Reimoser’s views. 

Van Hasselt (1886, p. 19) enumerates several localities of C. neglecta in 

the Netherlands, but a check on the two $ $ and two $ $ still preserved in 

his collection (Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden) made it clear 

that both 9 9 and $ $ belong to C. similis; afterwards this species has been 

found in some other places too (cfr. Ent. Ber. 17 (1957) : 45). As far as I know 

C. neglecta has not yet been observed in our country. 

Finally I give a figure of the vulva of C. germanica (fig. c) as this species 

is not to be recognized from Reimoser’s figure (p. 58, fig. 30); the drawing by 

Tullgren (p. 22, fig. 6 A and B) is very clear*). 
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Dagvlinders van Schouwen. Op de mededeling van de heer Lempke (Ent. Ber. 18 : 36) 

kan ik enkele aanvullingen geven. De vangsten werden in hoofdzaak in de tweede helft van 

juni 1956 en 1957 gedaan ten n.w. van Renesse, ruim 3 km van het dorp. 

Clossiana selene Schiff. Weinig talrijk, maar dicht bij Renesse. 

Is s or ia lathonia L. Veel talrijker, bij voorkeur op ietwat luwe plaatsen en daardoor nogal 

plaatselijk. 

Fabriciana niobe L. Bepaald talrijk in de duinpolders, maar toch wel enigszins plaatselijk. 

Heeft men echter een plek gevonden, dan zijn ze daar talrijk. Het meest komen ze dicht bij 

de duinvoet voor, waar de terreinen soms vrij vochtig zijn. 

C. H. ter Laag, Groot Hertoginnelaan 6, Bussum. 
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Interessante Syrphidenvangsten in Zuid Limburg 

door 

C. DE JONG 

Gedurende de maand augustus 1956 bracht ik mijn vacantie door te Noorbeek, 

dicht bij de Belgische grens, enkele kilometers ten oosten van Mheer. Van hier 

uit werden tochten naar verschillende richtingen gemaakt. Helaas werkte het weer 

niet erg mee, zodat de vangsten mager waren. Daar het voor allerlei insecten 

rijkelijk laat in het seizoen was, heb ik mijn aandacht voornamelijk besteed aan 

datgene, dat er wèl was, nl. vrij veel Syrphiden op de schermbloemen. Hoewel het 

geen groot materiaal is, bevat het enige minder algemene soorten, t.w. Ischyrosyr- 

phus glaucius L., Didea alneti Fall, en Temnostoma vespiforme L. 

In onderstaand lijstje zijn de vindplaatsen met de volgende letters aangegeven: 

N = Noorbeek (11—25 aug.); S = 

aug.); A = Altembrouck (België). 

Slenaken (13 aug.); EH = Eperheide (13 

Syrphidae 

Pipiza lugubris F. 1 $ A; 1 9 N. 

Chilosia illustrata Harris 3 $ $ N (12—15.VIII); 1 $ EH. 

Chilosia pagana Mg. 1 $ A 19.VIII. 

Chilosia bergenstammi Bech. 1 $ N. 

Platychirus albimanus F. 1 $ N. 

Platychirus peltatus Mg. 2 $ $ N. 

Platychirus scambus Mg. 1 $ N. 

Melanostoma mellinum L. 1 $, 4 $ $ N; 1 $ A. 

*Ischyrosyrphus glaucius L. aantal $ $ en $ $ , N 13—20.VIII, 

A 14. VIII. 

Syrphus balteatus de G. S en $ overal, N. 

Syrphus cinctellus Zett. 1 9 N. 

Syrphus corollae F. 1 $ 2 9 9 N. 

Syrphus ribesii L. 5 en 9 overal N. 

Syrphus tricinctus Fall. $ en ,9 veel. N; EH; S. 

Syrphus vitripennis Mg. 1 9 N. 

Lasiopticus pyrastri Mg. $ en 9, vrij veel, A, N. 

Lasiopticus pyrastri unicolor Curt. 1 9 N 13.VIII. 

Lasiopticus seleniticus Mg. 1 9 N. 

*Didea alneti Fall. 1 $ EH; 1 9 S. 

Sphaerophoria scripta L. $ $ S, A, N. 

Xanthogramma ornatum Mg. 1 9 A. 

Chrysotoxum bicinctum L. div. 9 9 N, S. 

Volucella pellucens L. 1 9 A. 

Myiatropa florea L. $ $ en 9 ! 9 S, N. 

H>elophilus pendulus L. 1 9 A. 

Penthesilea berberina F. 

var. oxyacanthae Mg. 

3 9:9 N 14.VIII. 
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Sy ritta pip ie ns L. 

Zelima segnis L. 

*Temnostoma vespiforme L. 

117 

$ $ en 9 9 N. 

1 $ en 2 9 .$ N; 1 S A. 

1 $ N 15.VIII. 

Conopidae 

Si eus ferrugineus L. 

Physocephala rufipes F. 

1 $ N 12.VIII. 

1 $ N 12.VIII. 

De vangst van Ischyrosyrphus glaucius, waarvan een 8-tal werd bemachtigd, is 

volgens de heer van Doesburg de moeite waard, daar het dier niet bepaald 

algemeen blijkt te zijn. 
Teneinde dit dier gemakkelijker te 

kunnen herkennen, beeldde ik het af 

(fig. 1). In het kort wil ik het als 

volgt beschrijven: een middelgrote, 

slanke, snel vliegende Syrphide, die 

in algemeen beeld veel doet denken 

aan een wat doffe soort Lasiopticus, 

met iets grijs- of geelachtige vleugels 

en duidelijke afstaande beharing, ook 

duidelijk op de ogen. De kleur is 

echter zeer bijzonder. De kop is room¬ 

geel met enige zwarte tekening mid¬ 

den op de kop ( 9 ) van ocellen naar 

basis der antennen, bij het $ alleen 

om die inplanting. Het halsschild is 

iets opaliserend groenachtig grijs, ruim 

afstaand fijn behaard. De zijden zijn 

voorzien van een iets langere, donker¬ 

gele afstaande beharing. Het scutel- 

lum is grijsgeel iriserend, dun en lang 

afstaand behaard. Het achterlijf heeft 

de opvallende blauwe kleur (glaucius). De in de figuur licht getekende delen zijn 

mat cobaltblauw, de rest is donker glanzend rnetaalblauw (zoals blauwe brom¬ 

vliegen), het geheel bezet met duidelijke haartjes, vrij ruim geplaatst en opstaand. 

Vooral langs de randen is dit mooi te zien. Tevens is dan duidelijk, dat op de 

blauwe partijen de beharing licht van kleur is en op de metalige gedeelten zo 

goed als zwart. Ventraal hebben het Ie tot en met het 4e segment een dwarse band, 

die in principe blauwachtig kan zijn, maar die ook vaak licht is, soms witachtig 

grijs, maar ook vaak vleeskleurig. 

De poten zijn geelbruin met zwarte tekening: voordijen $ basale helft zwart¬ 

bruin, middendijen basale helft donker en achterdijen geheel donker, uitgezonderd 

de knie. Verder hebben de achterschenen bij het $ een donkere ring in of voorbij 

het midden en een donkere tars. Bij het 9 zijn de dijen respectievelijk voor i/3, 

V2 en 4/s donker, gerekend van de basis. 

Fig. 1. Ischyrosyrphus glaucius L., 9 en $ • 
Detail: kop van voren en vleugel. 
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Fig. 2. Didea alneti Fall., $ en $ . Detail: $ kop van voor. 

Didea alneti Fall. (Fig. 2) evenwel moet als zeer zeldzaam worden aangemerkt. 

De bovengenoemde exemplaren zijn het tweede en derde voor ons land. Ik beeld 

ze hierbij af om een idee van het kleurpatroon te geven: gezicht geelachtig wit 

met zwarte tekening, antennen zwart, fijn behaard. Beharing achterhoofd aanlig¬ 

gend zilverwit met een randrij van uitstaande gele haartjes. Het borststuk is 

blauwachtig metaalglanzend met afstaande gele beharing aan de zijden, midden 

zwart behaard, met rechtopstaande, weinig dichte zwarte beharing, evenals die 

op het ietwat okerkleurige scutellum. Het achterlijf is zwart met lichtblauwe te¬ 

kening. Het geheel is dun opstaand behaard, naar de randen toe is die beharing 

langer. De kleur is zwart op de zwarte gedeelten en vrijwel wit op de gekleurde 

gedeelten, alsook op het laatste achterlijfssegment van het $ . De buikzijde van 

het achterlijf vertoont een patroon, dat lijkt op de rugzijde, doch de lichte partijen 

zijn meer uitgebreid, zodat bv. de zwarte band op het tweede buiksegment bij $ 

en $ is opgelost in drie zwarte vlekken, twee in de achterhoeken en één in het 

midden; op het derde en vierde segment is het zwart daar beperkt tot de achter¬ 

rand, op het eerste tot de voorrand. De voor- en middenpoten zijn bruingeel met 

zwartachtig bruine basis van de femora, donkere ring om het distale deel van de 

tibiae, tars geheel zwart. Achterpoten vrijwel geheel donker met alleen de knie 

iets uitgebreid bruingeel. De vleugeladering is bruingeel, pterostigma tot bij de 

vleugeltop ook bruingeel, zoals bv. bij Syrphus ribesii L. Het dier lijkt vrij veel 

op deze soort, doch is breder en de kleur is lichtblauw op het achterlijf. Het 

aderstelsel doet veel denken aan dat van Catabomba pyrastri L,, maar ader 3 

vertoont een duidelijke uitzakking. 

Wat betreft Temnostoma vespiforme L. (fig. 3) kan ik zeggen, dat dit dier 

zijn naam eer aandoet. Op het eerste gezicht doet het aan een gewone wesp denken 

in zijn vorm, kleur en houding. Zelfs de vleugels liggen enigszins geplooid op 

het lichaam en de zwart-geel verdeling doet bedriegelijk aan een wesp denken. 
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Toen ik bij een schermbloem naar de aanwezige 

dieren stond te kijken, zag ik wel iets afwij¬ 

kends aan die éne wesp. Aangezien ik wilde 

weten, welke soort ik hier voor mij had, ving 

ik hem snel. Toen bleek mij, dat, wat ik voor 

antennen had aangezien, de voorpoten waren, 

waarmee hij bewegingen maakte zoals de wesp 

met de antennen. Eerst toen herkende ik het 

dier als een vlieg. Pas naderhand kwam ik er 

thuis achter, wat ik eigenlijk gevangen had. 

Moge deze korte mededeling voor hen, die 

in augustus de zuidelijke streken van Limburg 

opzoeken, aanleiding zijn om a.s. zomer ook 

eens naar deze soorten uit te zien. 

De determinaties werden gecontroleerd of 

verricht door de heer van Doesburg, die ik 

hiervoor mijn dank breng. 

Summary 

Some Syrphid flies from the extreme SE of the country and of the adjacent 

Belgian territory are discussed, especially three very rare species. 

Bilthoven, Bilderdijklaan 69. 

Van de Nomenclatuurcommissie. De datum van publicatie van de namen in Dru Drury’s 

„Illustrations of Natural History”. — Het eerste deel van dit werk verscheen in 1770 en 

bevatte geen wetenschappelijke namen voor de afgebeelde en beschreven diersoorten. Deze 

fout werd hersteld in deel 2, dat in 1773 verscheen en dat in de index de wetenschappe¬ 

lijke namen bevat van alle drie de delen van het werk. Het derde deel verscheen eerst in 

1782. In Opinion 474 van de Internationale Commissie voor Zoölogische Nomenclatuur 

(Opinions and Declarations rendered by the I. C. Z. N., vol. 16, part 16, pp. 297—306, 

31 juli 1957) is nu vastgesteld, dat voor doeleinden van prioriteit de in dit werk gepubli¬ 

ceerde namen worden geacht te zijn gepubliceerd in 1773 (delen 1 en 2), resp. 1782 

(deel 3). 

Het geslacht van de genusnaam Lepisma Linnaeus, 1758 (Thysanura). — Ofschoon 

Lepisma een Grieks woord is met onzijdig geslacht, heeft de Internationale Commissie voor 

Zoölogische Nomenclatuur het wenselijk geacht het geslacht van de genusnaam als vrouwe¬ 

lijk vast te stellen, zulks in overeenstemming met het algemeen gebruik (Direction 71, 

Opinions and Declarations, etc., vol. 1, Section E. Part E. 10, pp. 151—160, 24 juli 

1957). — J. van der Vecht. 

Homoptera. Dr. V. Lallemand, 4, av. Winston Churchill, Uccle, België, die zich 

speciaal interesseert voor Fulgoriden, wil gaarne materiaal van deze groep determineren, in 

het biezonder dat, hetwelk afkomstig is uit de voormalige Nederlandse bezittingen. Cor¬ 

respondentie bij voorkeur in het Frans. 

Fig. 3. Temnostoma vespiforme L., $ 
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Bijdrage tot de kennis van de vlinderfauna van de Hondsrug 

door 

M. P. PEERDEMAN 

Van 13 tot en met 27 juli 1957 kampeerde ik met een assistent, de heer J. W. M. 

Heijke en mijn zoon Peter, in de gemeente Odoorn in Drente. Deze tijd is, buiten 

de tijd die nodig was om te eten en te slapen, geheel aan de entomologie besteed. 

Wij hadden de tent opgeslagen aan de Borgerderweg, dat is de weg naar Assen, 

en wel ongeveer 10 km vanaf Emmen in de richting van Assen. Daar staat de 

laatste boerderij, die aangesloten is op het electrisch net. De boerderij is gelegen 

ongeveer in het midden van het bosgebied, doch aan de open weg, zodat er voor 

het licht een vrije ruimte was. 

Vanaf dit punt werd gewerkt in een gebied, ongeveer omsloten door de dorpjes 

Klijndijk, Odoornerveen, Schoonoord, Eeserveen, Ees, Exlo en Valthe, alle vallende 

onder de gemeente Odoorn. Hierin ligt het laatste gedeelte van de Hondsrug. 

In het gebied ligt een gemengd bos van plm. 2000 ha, plm. 30 ha heide zonder 

struiken, voorts weiland en akkerbouwgrond en in de richting van Valthe hoog¬ 

veen. 

Er werd gevangen met de ML-lamp, de oppomplamp, netten, door middel van 

smeer en door het afzoeken van de stammen. Met de ML-lamp en de netten 

werd goed gevangen, met de oppomplamp veel minder. Het smeren, dat tweemaal 

gedaan werd, leverde niets op en het afzoeken van de stammen opmerkelijk weinig. 

Het weer werkte niet mee. In de eerste week waren er vier dagen met haast 

onafgebroken zonneschijn, maar de rest van de dagen regende het onafgebroken 

of volgden de buien elkaar met tussenpozen van een half uur op. Het was echter 

niet koud. 

De nachten waren goed en er is in 10 nachten gewerkt met de ML-lamp. Op 

4 avonden liet het weer zich niet zo gunstig aanzien en daarom trokken wij er 

toen met de oppomplamp op uit naar de heide en ook om op de heide eens te 

lichten. 

Vanaf de boerderij, waar de ML-lamp werd gebruikt, bevond het hoogveen 

zich op een afstand van plm. 5 km en de percelen heide lagen op gemiddeld 

1,5 km afstand. Het dichtstbijzijnde water lag op een afstand van plm. 3 km. 

In totaal werden er 170 soorten waargenomen, waarvan door ons werden ge¬ 

vangen en door mij geprepareerd 1149 stuks. 

De vermeldenswaardige soorten laat ik hierna volgen, met dien verstande, dat 

waar aantallen worden genoemd, dit absolute getallen zijn, dus gezien en gevangen. 

Thymelicus lineola O., 5 9. Drepana binaria Hufn., 1 

„ sylvestris Poda, 2 10. Habrosyne pyritoides Hufn., 1 

Heodes tithyrus Poda, 3 11. Tethea fluctuosa Hb., 1 

Pyronia tit bonus L., 29 12. ,, du plar is L., 1 

H y loieus pinastri L., gewoon 13. Lit hosia quadra L., 13 

Pheosia gnoma F., 3 14. Eilema de plana L., 5 

Malacosoma castrensis L., 1 e.p. 15. „ lurideola Zincken, 2 

Lasiocampa quer eus L., 2 16. Pelosia muscerda Hufn., 3 
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17. Coscinia er ihr ar ia L., 2 

18. Phragmatobia juli ginosa L., 9 

19. Diacrisia sannio L., 1 

20. Moma alpium Osbeck, 2 

21. Euxoa nigricans F., 2 

22. Agrotis clavis Hufn., 1 

23. Spaelotis ravida Schiff, (in ver¬ 

droogde toestand op vensterban¬ 

ken in leegstaande boerderij nabij 

Exlo, 6 stuks op 17.VII.’57). 

24. Anaplectoides prasina F., 3 

25. Diarsia hrunnea F., 1 

26. Amathes baja F., 1 

27. ditrapezium Bkh., 8 

28. Parastichtis suspecta Hb., 3 

29. Pyrrhia umbra Hufn., 1 

30. Coenobia rufa Hw., 1 (type) 

31. Calamia virens F., 2 

32. Cosmia pyralina Schiff., 9 

33. Hoplodrina blanda Schiff., 5 

34. Celaena haworthii Curtis, 1 

35. Hydraecia fucosa Freyer, 221 

36. ,, mie ace a Esp., 2 

37. Euplexia lucipara F., 1 

38. Trachea atriplicis L., 2 

39- Pro eus latrun cul a Schiff., 6 

40. Apamea lateritia Hufn., 4 

41. ,, ophiogramma Esp., 1 

42. Laspeyria flexula Schiff., 2 

43. Paracolax derivalis Hb., 1 

44. Sterrha biselata Hufn., 10 

45. Sterrha emarginata L., 3 

46. Lygris testata L., 3 

47. Plemyria rubiginata Schiff., 2 

48. X.anthorhoë spadiceara Schiff., 18 

49. Orthonama vittata Bkh., 1 

50. Colostygia didymata L., 1 

51. Lampropteryx ocellata L., 1 

52. Ediptopera silaceata Schiff., 1 

53. Mesoleuca albicillata F., 1 

54. Epirrhoë rivata Hb., 1 

55. Perizoma alchemillata F., 3 

56. „ jlavofasciata Thunberg, 1 

57. Hydriomena furcata Thunberg, 7 

58. Eupithecia icterata Villers, 3 

59. ,, succenturiata L., 8 

60. Calliclystis rectangulata L., 2 

61. Ellopia fasciaria L., 4 

62. Ennomos erosaria Schiff., 5 

53. Selenia bilunaria Esp., 2 

64. Epi one par all el ar ia Schiff., 1 

65. Pachycnemia hippocastanaria Hb., 

gewoon 

66. Semiothisa liturata Clerck, 1 

67. „ clathrata L., 2 

68. ,, wauaria L., 4 

69. Peribatodes secundaria Hb., 11 

70. Aids repandata L., 2 

71. Boarmia roboraria F., 1 

72. Gnophos obscur aria Hb., 1 

Summary 

Fist of the principal Macrolepidoptera taken in the neighbourhood of Odoorn 

(prov. of Drente) in the second half of July 1957. 

Westlandgracht 175 II, Amsterdam-W. 

Lasiocampa quercus L. Het is mij nu reeds herhaalde malen opgevallen, dat quercus- 

wijfjes de eieren laagvliegend over de hei af zetten. Deze komen op die manier zeer ver¬ 

spreid op de bodem terecht. Bij Macrothylacia rubi L. en Saturnia pavonia L., waarbij de 

eieren in groepjes aan heitakjes enz. worden geplakt, geschiedt de verspreiding door de 

rupsen zelf tijdens de groeiperioden en is daardoor niet zo effectief. Van quercus vind je 

zelden of nooit meerdere rupsen dicht bij elkaar, van de beide andere genoemde soorten 

meestal wel. 

Hoe zet Laciocampa trifolii Schiff, de eieren af? 

W. J. Boer Leffef, Korteweg 53, Apeldoorn (med. R.I.V.O.N.). 

[Op dezelfde manier als Lasiocampa quercus. — Lpk.] 
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95 Cicaden, nieuw voor de Nederlandse fauna 

(Hom. Auchenorhyncha) 

door 

R. H. COBBEN *) en W. H. GRAVESTEIN 

In een reeks van korte publicaties hopen wij een bijdrage te leveren tot een 

betere kennis van de in Nederland voorkomende cicaden (Homoptera Auchen¬ 

orhyncha). Er zijn twee redenen, die een studie van de cicaden in ons land drin¬ 

gend noodzakelijk maken. 1) In verhouding tot andere insectengroepen zijn de 

cicaden in ons land zeer slecht bestudeerd. 2) De laatste jaren werd aangetoond, 

dat Macropsis fuscula Zett. als vector van het dwergziekte-virus van framboos kan 

optreden (De Fluiter & van der Meer 1953). Gezien het groot aantal voor¬ 

beelden van virusoverdracht door cicaden in Amerika (ca. 70 soorten; zie over¬ 

zicht in Heinze, 1951), is het te verwachten, dat ook in ons land meerdere 

cicaden als vectoren van viren bekend zullen worden. 

Alvorens de niet-systematicus en niet-specialist zich met meer gedifferentieerde 

onderwerpen, zoals ontwikkeling, levenscyclus, voedselkeuze, bestrijding enz. van 

een of enkele soorten kan gaan bezighouden, valt het hem dikwijls zeer moeilijk 

te weten, waar, wanneer en hoe hij de betreffende dieren kan vinden en hoe zij 

te onderscheiden zijn van de zeer talrijke aanverwante soorten. Juist de zgn. 

„sibling species”, soorten, die in het vrije veld samen in eenzelfde biotoop voor¬ 

komen, maar die zulke geringe morfologische verschillen vertonen, dat zij slechts 

op grond van microscopische verschillen gesplitst kunnen worden, vormen hierbij 

een groot probleem. Zeer talrijk zijn ook de zg. „biologische soorten”, die mor¬ 

fologisch zeer weinig van elkaar verschillen, doch die streng gescheiden elk mono- 

faag op een andere voedselplant leven. Vele cicadengroepen bestaan uit soorten 

met een zó uniforme uitwendige morfologische bouw, dat we meestal onze toe¬ 

vlucht moeten nemen tot het onderzoek van inwendige structuurverschillen, het¬ 

geen de determinatie echter zeer tijdrovend maakt. Zo zijn er talrijke soorten, die 

zelfs door de ervaren specialist alleen via pluis- of maceratiepreparaten op naam 

gebracht kunnen worden. Dikwijls zijn de 9 $ niet tot op de soort thuis te 

brengen, wanneer men niet de beschikking heeft over de bijbehorende $ $ . 

In de Naamlijst van Reclaire (1944) werden ca. 250 soorten als inlands op¬ 

gegeven. Vele van de determinaties zijn echter onbetrouwbaar. De collecties, 

waarop deze gegevens gebaseerd zijn, dienen opnieuw bestudeerd en volgens de 

nieuwste inzichten inzake systematiek en nomenclatuur bijgewerkt te worden. 

Nadien publiceerden Blote (1950, 1954, 1956; bevat vele faunistische en 

nomenclatorische onvolkomenheden door negatie van literatuurgegevens), Gra- 

vestein (1953) en Wagner (1953) nog verschillende voor onze fauna nieuwe 

soorten. De eerder vermelde Macropsis fuscula Zett. was eveneens nog niet offi¬ 

cieel van ons land bekend. 

Zeer veel dank zijn wij verschuldigd aan Prof. Henri Ribaut en Dr. Wilhelm 

Wagner, die ons door hun adviezen en determinaties van „moeilijke” specimen 

in de cicaden-systematiek hebben ingewijd. 

*) Laboratorium voor Entomologie, Wageningen. 
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De vindplaatsen van de hieronder volgende soorten zullen later bij een afzon¬ 

derlijke bespreking van deze en andere soorten in combinatie met oecologische, 

biologische en morfologische notities vermeld worden. De met een * gemerkte 

soorten werden gevangen door de tweede auteur; die met een ° aangeduid hebben 

betrekking op vangsten van de eerste auteur. 

Cercopidae 

Aphrophora corticea Germ. 1821 (leg. mevr. L. Hellinga). 

*°Neophilaenus paüidus Haupt 1917 

J a s s i d a e 

*°Macrosteles cristatus (Rib. 1927) 

*° „ laevis (Rib. 1927) 

*° „ vir idigris eus (Edw. 

1924) 
„ quadripunctulatus 

(Kbm. 1868) 
*° „ lividus (Edw. 1894) 

„ fieberi (Edw. 1891) 

°Balclutha rhenana W. Wagn. 1939 

°Euscelis ohausi W. Wagn. 1939 

°Rhopalopyx preyssleri (H.-S. 1839) 

* „ elongatus W. Wagn. 

1952 

*°Cicadula persimilis (Edw. 1920) 

* „ quinquenotata (Boh. 

1845) 

° „ sdturatd (Edw. 1915) 

*°Ophiola corniculd (Marsh. 1866) 

° russeola (Fall. 1826) 

° „ decumdna Kontk. 1949 

°Allygidius dtomdrius (F. 1794) 

0Metdlimnus formosus (Boh. 1845) 

°Pldtymetopius major (Kbm. 1868) 

* Psammotettix maritimus (Perr. 

1857) 

„ albomarginatus 

W. Wagn. 1941) 

* „ exilis W. Wagn. 

1941 

° ,, pallidinervis (Dhlb. 

1850) 

*° „ helvolus (Kbm. 

1868) 

*° „ nodosus Rib. 1925 

*° fass argus allobrogicus Rib. 1936 

* Sorhoanus xanthoneurus {FiAo. 1869) 

*°Doratura impudica Horv. 1897 

* Placotettix taeniatifrons (Kbm. 

1868) 

°Fieberiella florii (Stal 1864) 

(zie Cobben 1956) 

°ldiocerus impressifrons Kbm. 1868 

*° ,, distinguendus Kbm. 1868 

*°Agallia ribauti Oss. 1938 

* ,, frisia W. Wagn. 1941 

°Dryodurgades antoniae Mei. 1907 

*°Oncopsis carpini (Shlb. 1871) 

* ,, avellanae Edw. 1920 

* „ sub angul atu s (Shlb. 

1871) 

*°Macropsis marginata (H.-S. 1836) 

*° „ albae W. Wagn. 1950 

*° „ prasina (Boh. 1852) 

*° „ notata (Proh. 1923) 

*° ,, gr amine a (F. 1798) 

* „ megerlei (Fieb. 1868) 

*°Batrachomorphus prasinus (F. 

1794) 

Typhlocybidae 

°Erythroneura ordinaria Rib. 1936 

„ rhamnicola Horv. 

1903 

*° ,, rubrovittata (Leth. 

1869) 

° „ velata Rib. 1952 

* Typhlocyba carri Edw. 1914 

*° „ cruenta (H.-S. 1839) 

,, callosa Then. 1886 

*° ,, avellanae Edw. 1888 

„ staminata Rib. 1931 

* 3, salicicola Edw. 1885 
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o 
55 spinigera Edw. 1924 

55 frustrator Edw. 1908 
o gratiosa Boh. 1851 

55 ter sa Edw. 1914 

prunicola Edw. 1914 

55 fraterculus Edw. 1908 
* 

55 decempunctata (Fall. 

1806) 
*o 

55 lethierryi Edw. 1881 
O 

55 debilis Dgl. 1876 

°Eurhadina ribauti W. Wagn. 1935 

,, kirschbaumi W. Wagn. 

1937 

°Cicadella origani (Zachv. 1948) 

„ signatipennis (Boh. 1847) 

* „ cyclops Mats. 1906 

*° „ thoulessi Edw. 1926 

*°Empoasca rufescens Mei. 1896 

*° „ butleri Edw. 1908 

* „ virgator Rib. 1933 

*° „ betulicola W. Wagn. 

1955 

* „ limpida W. Wagn. 1955 

,, pao IE Oss. 1937 

*°Dicraneura variata Hardy 1846—50 

C i X i i d a e 

* Cixius similis Kirschb. 1868 

Delphacidae 

*°Kelisia pannonica Mats. 1910 

° „ guttulifera (Kbm. 1868) 

*°Stenocranus major (Kbm. 1868) 

*°Delphacodes fieberi (Scott 1870) 

„ paludicola (Lindb. 

1937 

*° „ albostriata (Fieb. 

1866) 

* ,, angulosa (Rib. 1953) 

*° ,, pungens (Rib. 1953) 

„ imitans (Rib. 1953) 

„ distincta (Fl. 1861) 

*° ,, sordidula (Stal. 1853) 

„ adela (Fl. 1861) 

* ,, pullula (Boh. 1852) 

* ,, reyi (Fieb. 1866) 

* ,, clypealis (Shlb. 1871) 

Summary 

Ninety-five leafhoppers are recorded to be new for the Netherlands. 
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Jubileum der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft 
Am 12. und 13. April begang die Schweizerische entomologische Gesellschaft 

ihre Hundertjahrfeier. Im Laufe ihrer Existenz ist sie zu einem der bedeutenden 

europäischen entomologischen Vereine gewachsen, welcher eine Zeitschrift ver¬ 

öffentlicht mit einem ausgezeichneten Rufe. 

Die Schriftleihing der Entomologischen Berichten beglückwünscht ihre schwei¬ 

zerischen Kollegen zu diesem erfreulichen Jubileum undTdet^Ahnen,, die besten 

Wünsche für die Zukunft an. A\THSO/yJ 
m 

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan yan bovengen oei 

benoemde zij de heer D. Hille Ris Lambers tot àpçlid. De" Éedactfe-Wensi 

geluk met deze eervolle onderscheiding. 
1 

f J. R. PLANTENGA 
Ten gevolge van een auto-ongeluk te Burgau bij de Beierse grens kwamen 

enige weken geleden ons medelid J. R. Plantenga en zijn echtgenote om het 

leven. De heer Plantenga was een zeer gezien arts te Nijmegen met een drukke 

practijk, die echter elk vrij ogenblik benutte om zich aan de studie van de Lepido- 

ptera te wijden. Helaas heeft dit verschrikkelijke ongeval aan al zijn toekomst¬ 

plannen een abrupt einde gemaakt. 

XI. Internationaler Entomologen-Kongress 
Vom 17. bis 25. August I960 wird in Wien der XI. Internationale Entomolo¬ 

gen-Kongress stattfinden. Interessenten, die noch kein Rundschreiben erhalten 

haben, werden hiermit gebeten, sich möglichst umgehend mittels einer Postkarte 

an das Sekretariat des Kongresses, Wien I., Burgring 7 (Natur-Museum), zu 

wenden, worauf Ihnen nähere Informationen zugehen werden. 

2X7, 

USw mm- 
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Trekvlinders onder de Motten 

door 

J. H. KÜCHLEIN 

(Laboratorium voor Toegepaste Entomologie, Amsterdam) 

Het ligt in de bedoeling om naast de vlinders ook de motten te betrekken in de 

jaarlijkse door Lempke verzorgde overzichten over het optreden van die soorten, 

die we trekkers zijn gaan noemen. De waarnemingen kunnen tegelijk met het trek- 

vlinderformulier F naar het K.N.M.I., onderafdeling Landbouwmeteorologie, 

worden opgestuurd. 

De medewerking der Nederlandse vlinderkenners aan het onderzoek van de grote 

trekvlinders doet vertrouwen, dat in de toekomst ook flink wat gegevens over de 

trekkende micro’s zullen kunnen worden gepubliceerd, evenals dit nu al jarenlang 

in Engeland gebeurt. 

Het ligt op grond van waarnemingen 

en vangsten gedurende de maand mei van 

dit jaar in de verwachting, dat 1958 in 

ons land een goed jaar zal worden voor 

Plutella maculipennis (Curt.) (Lep., Plu- 

tellidae; fig. 1; Lempke 1956: 85, fig. 

55; denk aan de dubbelganger Plutella 

megapterella Bentinck) en Nomophila 

noctuella (Schiff.) (Lep., Pyralidae; fig. 

2; Lempke 1956; 83—84„ fig. 53). Over¬ 

al, waar ik deze maand verzamelde en de 

vangsten van de m.v. vanglampen door¬ 

keek, vond ik deze beide soorten: Amsterdamse Bos, Overveen, Bloemendaal en 

enkele plaatsen in de omgeving van Hoorn (prov. N. Holland). Bij elkaar zag ik 

hier 41 exxemplaren Plutella maculipennis (Curt.) en 29 exemplaren Nomophila 

noctuella (Schiff ). Meermalen werd al gewezen op het gezamenlijk voorkomen 

van Nomophila noctuella (Schiff.) en Autographa gamma (L.) in West-Europa 

Fig. 1. Plutella maculipennis (Curt.) 

natuurl. grootte en vergroot. 

Fig. 2. Nomophila noctuella (Schiff.), natuurl. grootte en vergroot. 
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o.a. Williams 1930: 276, die hier bovendien Vanessa cardui (L.) in betrekt, en 

Huggins 1957: 50). Dit jaar werd in het Amsterdamse Bos de eerste noctuella 

in de lichtvangst van 5, 6 en 7 mei gevonden, de eerste gamma op 10 mei 

Door dit mogelijke talrijk optreden van deze beide microsoorten zullen ook de 

macroverzamelaars met deze soorten kennis kunnen maken en, wanneer ze hun 

waarnemingen noteren en inzenden, meewerken om het feitenmateriaal ten dienste 

van hen, die zich speciaal met de trekvlinderproblemen bezig houden, uit te brei¬ 

den. Dit geldt natuurlijk ook voor gegevens over de andere in het boekje van 

Lempke vermelde soorten, zoals Urosephita gilvata (F.) en Diasemïa litterata 

(Scop.) en de geregelder in Nederland aangetroffen Udea martialis (Gn.) als¬ 

mede de onlangs voor het eerst in ons land gevonden Palpita uni on alis Hb. 

(Küchlein 1958 : 52—57, fig. 3—5). 
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Summary 

As already in May 1958 many specimens of Plutella maculipennis (Curt.) and 

Nomophila noctuella (Schiff.) were taken in M.V. lamps, the attention of the 

collectors is drawn to these species as it is possible that many of them will meet 

these species in their traps or on their lamps. 

Amsterdam-O., Mauritskade 59a. 

Aantekeningen bij de Rubicole Aculeaten-Fauna in Nederland (II) 

(Hymenoptera : Vespidae, Sphecidae, Apidae, Chrysididae) 
door 

P. BENNO 

2. FAUNISTISCHE EN ETHOLOGISCHE OPMERKINGEN BIJ ENIGE SOORTEN 

a. VESPIDAE — Van deze familie komen practisch alleen de zg. Metselwespen 

(Odynerus s.l.) in aanmerking als bewoners van plantenstengels. Voor de onder¬ 

zochte Rubus-stmgels (cf. Tab. I, Ent. Ber. 17: 144) betrof het dan nog in 4 op 

de 5 gevallen O. (Gymnomerus) laevipes Shuck. Dit komt vrijwel overeen met 

mijn persoonlijke bevindingen van'elders en in andere jaren. In Oost-Brabant en 

de Gelderse Achterhoek wordt deze soort overal talrijk in Rubus aangetroffen, 

niettegenstaande dat zij ’s zomers in het vrije veld veel minder wordt gevangen 

dan bv. O. (Symmorphus) angustatus Zett. of O. (Ancistrocerus) trifasciatus 

Müll. Dit wordt echter volledig verklaard door het feit, dat beide laatstgenoemde 

soorten in allerlei stengels en ook in dood hout nestelen, terwijl laevipes een 

nagenoeg exclusieve bewoonster is van braamstengels. Uiteraard was de trefkans 

voor laevipes dus veel groter ! 

Ook O. (Nannodynerus) xanthomelas H.-Sch. schijnt wel een uitgesproken 

rubicole soort. Misschien ook in meer of mindere mate O. (Allodynerus) delphi- 
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nalis Gir., hoewel deze elders ook aangetroffen werd in rietstengels. Maar deze 

beide soorten zijn zeker veel zeldzamer dan laevipes en eigenlijk nog maar van 

enkele plaatsen in Nederland bekend (cf. Wilcke, 1952 : 234). Zij lijken mij 

meer gebonden aan een bepaald biotoop: ik vond de nesten uitsluitend in de 

omgeving der Drunense duinen, langs greppelkanten in open en min-of-meer 

moerassig heidegebied. Overigens is het relatief grote aantal nesten van deze 

zeldzame soorten in zo’n beperkt rayon wel een bevestiging van hetgeen ik vroeger 

al eens betreffende O. delphinalis als een vermoeden heb uitgesproken, nl. dat 

zulke soorten, die „zeldzaam” heten omdat zij in het vrije veld maar uiterst zelden 

worden gevangen, bij een intensief onderzoek naar de nesten en in het juiste 

biotoop zouden blijken niet zo zeldzaam te zijn, als de sporadische opgaven 

insinueren (Tijdschr. Ent. 88 : 400). O. delphinalis is — behalve van Bilthoven 

en Helenaveen -— sindsdien reeds bekend geworden van: Eindhoven, Vught, 

Udenhout, Waalwijk, Vlodrop, Horn (L.), Markelo (Ov.) en Hoek van Holland! 

b. SPHECIDAE — Opvallend is het grote aantal nesten van Pemphredon 

(Cemonus) lethifer Shuck, in braamstengels, nl. ruim 34% van het totale aantal. 

Weliswaar is deze graafwesp overal zeer gewoon, maar daartegenover staat, dat 

andere plantenstengels slechts 7 nesten opleverden (2%). De soort schijnt dus wel 

enige voorkeur te hebben voor Ru bus-stengels. In tuinen en parken worden de 

nesten óók dikwijls aangetroffen in afgesnoeide rozenstengels. Maar genoemde 

stengels komen in aard en bouw zo sterk overeen met braamstengels, dat men ze 

terecht daarmee op één lijn kan stellen. Typische rubicolen als Odynerus laevipes, 

Osmia parvula, e.a. kan men ook geregeld vinden in de afgekapte stengels van 

Rosa canina, waar deze zich eventueel tussen Rubus-h&gen voordoen. 

In verband hiermee moeten we opmerken, dat P. lethifer door Wagner (1931) 

werd onderscheiden in verschillende vormen (subspecies?), waarvan er 3 voor ons 

gebied in aanmerking komen, nl. behalve de forma typica ook de vorm fabricii 

Müll. ( = unicolor Auch, nee Fabr. !) en de vorm littoralis Wagn. De laatste vorm 

werd voor Nederland tot nu toe slechts enkele malen gesignaleerd (in Ribes), 

maar beide andere vormen blijken overal zeer verbreid. De vorm fabricii wordt 

regelmatig aangetroffen in de verlaten rietgallen van Lipara lucens Meig. Voorzo¬ 

ver ik kon nagaan — een meer dan oppervlakkig onderzoek der ruim 1000 

individuen, welke binnen enkele weken uit de aangegeven 240 nesten ontpopten, 

was mij niet mogelijk ! — leverden de Rubus-nesten geen enkel duidelijk exem¬ 

plaar van lethifer fabricii op en slaat het bovenstaande dus wel hoofdzakelijk op 

lethifer lethifer. De weinige fabricii-màWiànen, die ik uitkweekte, bleken steeds 

afkomstig uit rietstengels ! Deze resultaten klopten geheel met de bevindingen, die 

wijlen Pater Adriaanse indertijd had gedaan, naar hij mij schriftelijk meedeelde, 

nl. dat de typische vorm van lethifer een uitgesproken Rubus- (of Rosa-) bewoner 

is, terwijl fabricii bij voorkeur in riet wordt aangetroffen. Nadere onderzoekingen 

zouden moeten uitwijzen, hoever de exclusiviteit van deze nestgewoontes gaat. 

Een tweede Sphecide, welke opmerkelijk veel in Rubus werd aangetroffen, is 

Trypoxylon attenuatum Sm. Van de 156 Trypoxylon-nesten kunnen er hoogstens 

een 10-tal behoord hebben tot Tr. figulus L. en komen er dus minstens 146 op 

rekening van attenuatum, d.i. ruim 20% van het totale aantal Rubus-nesten. Nu 

is Trypoxylon niet primair aangewezen op merghoudende stengels, gelijk bv. 
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Pemphredon, maar meer op stengelholtes in 5t algemeen. De afsluitingen der 

cellen (tussenschotten) bestaan steeds uit leem of klei, ook in de braamstengels ! 

Het eventueel aanwezige losgeknaagde merg heeft hoogstens secundaire betekenis 

voor de aanleg van het nest: bij veel attenuatum-nesten bleek dit zelfs geheel te 

ontbreken. Dit in tegenstelling met echte merg-bewoners, waarbij het merg een 

keuze-bepalende rol speelt. Inderdaad zijn de Kubus-nesten van Tr. attenuatum 

dikwijls duidelijk kenbaar als oude, verlaten nestgangen van andere aculeaten of 

vreetgangen van rupsen, houtwesplarven, etc. 

Daarenboven kan men mi. bij deze soort zelfs spreken van een vaste tendens 

om nestgangen van andere soorten te usurperen en het geheel of gedeeltelijk vol¬ 

tooide nest van laatstgenoemde met haar cellen te „overbouwen”. Opvallend was 

dan ook, dat bij de gecombineerde nesten (van verschillende soorten in één stengel) 

bijna altijd het laatst-aangelegde, de „bovenbouw” dus, bleek van Trypoxylon te zijn. 

Reeds MARécHAL (1936), e.a. hebben op dit verschijnsel gewezen. Men zou Tr. 

attenuatum dus kunnen betitelen als „ruimte-parasiet” ! Ik meen zelfs te moeten 

betwijfelen, of de wijfjes van deze soort wel ooit zélf haar nestgang in Kubus 

uitknagen en of zij daartoe in staat zijn! Het relatief grote aantal attenuatum- 

nesten moet m.i. dan ook meer gezien worden als een kwestie van optimale nest- 

gelegenheid (nl. vanwege de aanwezigheid van vele uitgeknaagde stengels, vooral 

van Pemphredon I et hi f er') dan wel als een bepaalde voorkeur voor Ru bus-stengels. 

Bij de bespreking der waard-soorten van de Chrysididae komen wij hierop nog 

terug. 

Tot dergelijke, meer „occasionele” rubicolen zijn, behalve Passaloecus, die cel- 

afscheidingen maakt van los gruis en steentjes, ook de Rh o pal um-species te reke¬ 

nen. Ze worden óók in riet- en strohalmen, kevergangen of vermolmd hout 

aangetroffen. Daartegenover staan de soorten, welke niet of hoogst zelden in 

Ru bus werden waargenomen, terwijl zij toch uitgesproken mergbouwers zijn en 

ter plaatse in andere stengels juist talrijk voorkwamen, nl. Crabro pubescens en 

Cr. capitosus. De eerste trof ik veel aan in de afgesnoeide stengels van Spiraea 

japonica; de tweede is over heel Nederland reeds bekend als een regelmatige 

bewoonster van Vlier en Esse-takken. Hoewel het niet uitgesloten is, dat het 

zachtere merg van deze stengels daarbij een rol speelt, heb ik toch de indruk 

gekregen, dat voornamelijk de hogere vochtigheidsgraad de bepalende factor 

vormt bij deze voorkeur. De beide nesten van capitosus in Rubus waren aangelegd 

in groene, nog niet afgestorven delen. Cr. pubescens werd in ’t geheel niet aange¬ 

troffen in Rubus. Toch zijn beide soorten in het rayon heel gewoon ! 

Tenslotte wil ik nog even de aandacht vestigen op een merkwaardige Sphecide, 

nl. Spilomena enslini Blüthg. In Ent. Ber. 15 (1955) heeft de heer van Lith 

reeds uitvoeriger de Spilomena-soorten van ons land behandeld. Daar hij zo vrien¬ 

delijk was mij indertijd op deze nieuwbeschreven soort attent te maken, welke bij 

voorkeur in Rubus wordt gevonden, kon ik in de omgeving der Drunense Duinen 

een 11-tal nesten verzamelen. De soort schijnt dus niet zo zeldzaam ! De naaldfijne 

nestgangen zijn zeer karakteristiek en met geen andere te verwarren. Het opkweken 

der imagines bleek mij echter meer riskant dan bij andere rubicolen en vereist 

speciale voorzorgen tegen het uitdrogen ! In het vrije veld zullen de Spilomena- 

soorten, die tot de kleinste graafwespvormen behoren (2—3 mm), licht over het 

hoofd worden gezien. Ze schijnen graag te vliegen op Allium. 
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c. APIDAE — De bijeensoort, die in het Z.O. overal regelmatig in Rubus wordt 

aangetroffen en doorgaans het overwegende percentage der mbicole bijen uitmaakt, 

is zeker wel Osmia parvula Duf. Perr. Het grote aantal nesten van de tabel (bijna 

17%) lijkt me dan ook een vrij juiste weergave van de algemene verhoudingen 

en de verspreiding van deze soort. Buiten Rubus (of Rosa) heb ik echter de nesten 

nooit gevonden. De koekoeksbij, Stein ornâtula Klug, ontbreekt daarbij maar zel¬ 

den en heeft dikwijls de helft of meer van de cellen geïnfecteerd, wat reeds op 

het eerste gezicht te herkennen is aan de karakteristieke vorm der Stelis-cocons. 

Niettegenstaande de schaarse vangsten in het vrije veld en de sporadische ver¬ 

meldingen moeten beide soorten als zeer gewoon worden beschouwd ! 

Van de overige bijensoorten werden slechts twee door een opmerkelijk groot 

aantal nesten vertegenwoordigd, nh: 

1. Pros opis rinki Gorski — Deze soort werd in de literatuur nog maar van 

weinig plaatsen in Nederland opgegeven. Elders heb ik ze inderdaad ook maar 

sporadisch aangetroffen, o.a. in de Peel (Ent. Ber., 14 : 35). In de omgeving 

der Drunense Duinen blijkt zij vrij gewoon: in de zomer trof ik de soort ook 

geregeld aan op Jas tone montana. Vreemd genoeg vond ik in dit rayon geen nesten 

van Pr. annularis K., die elders het meest uit Rubus werd gekweekt. Beide soorten 

schijnen wel uitgesproken rubicolen te zijn. De overige Prosopis-soorten zijn welis¬ 

waar soms meer gewoon, maar zij nestelen ook in allerlei andere stengels of in 

dood hout, zodat eventuele Rubus-nesten meer als toevallige gelegenheden moeten 

worden gezien. Pr. pectoralis Forst, wordt bij voorkeur gevonden in rietstengels, 

vooral in Li para-gallen. 

2. Ceratina cyanea K. — Over dit merkwaardige bijtje en zijn verspreiding 

schreef ik al in Ent. Ber., 14 : 33 (1952). Hoewel het grote aantal braam- en 

rietstengels, in Tab. I weergegeven, niet als eigenlijke nesten zijn te beschouwen, 

maar als overwinteringsplaatsen, heb ik deze niettemin in de tabel opgenomen, 

omdat zij een indruk kunnen geven omtrent de verspreiding der soort. Bovendien 

hebben de vers-uitgeknaagde gangen in Rubus vermoedelijk toch wel enige bete¬ 

kenis voor de nestaanleg in de daaropvolgende zomer, zoals t.a.p. werd uiteengezet. 

Ceratina is wel een der meest typische representanten van echte rubicolen in ons 

gebied. Friese (1923 : 192) ziet zelfs in de onbehaarde lichaamsvorm e.d. een 

soort fylogenetische aanpassing aan het leven in braamstengels ! 

Summary 

Some remarks are made about the distribution of several species by commenting 

upon the results of Tab. I (Ent. Ber. 17 : 144). Some of the species mentioned 

appear to be distinct rubicoles (Odynerus laevipes\ Osmia parvula\ Ceratina 

cyanea) and others seem more or less to be so (Odynerus xanthomelas; O. delphi- 

nalis; Prosopis rinki). Also the subspecific forms of Pemphredon lethifer lethifer 

and Spilomena enslini show a preference for lodging in Rubus- or Rosa-stems. 

On the other hand we must see the great number of Trypoxylon attenuatum in 

Rubus as a more local opportunity, for this species shows a tendency for occupating 

the pith-galleries of other aculeates. As this is important for judging the combined 

nests and the hosts of the Chrysididae we refer to the 3d part of our essay. 

Grave, Bas. v. Bruggelaan 4. 
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Some notes on Ficalbia modesta King & Hoogstraal 

(Culicidae) 

by 

J. VAN DEN ASSEM 

(Publ. Héalth Dep., Division of Malariology, Neth. New. Guinea) 

Ficalbia modesta (Culicidae) was described by King and Hoogstraal (1946), 

from specimens collected in a light trap at the edge of a rain forest in the 

Hollandia area, Netherlands New Guinea. The larva remained unknown. 

Recently (June—September 1957) numbers of F. modesta larvae were caught 

at the shore of Lake Sentani (Hollandia area), from the roots of Pistia stratiotes 

(Araceae) and Hydrocbaris asiatica ( Hydrocharitaceae). The larvae of this species 

exhibit the peculiar habit of syphonal oxygen uptake via living- vegetable tissue, 

also known in two other Ficalbia species (hybrida and pallida) and in two other 

Culicidae genera, most pronounced in Taeniorhynchus species. 

The modesta larvae were found associated with larvae of Taeniorhynchus (AL) 

uniformis and T. (M.) bonnewepsterae. The peculiar rootpiercing specialism 

of the Ficalbia and Taeniorhynchus species was observed to allow the larvae an 

almost sessile life, most probably a great advantage in an environment crowded 

with predators, as occurred in the Sentani lake breeding place. Surface dwelling 

larvae were very rare in the same locality, a few Anopheles bancrofti and some 

Ficalbia minima — an oriental species, not yet recorded from. this territory -— 

were taken. 

Ficalbia modesta was found breeding in a very restricted area (like both 

Taeniorhynchus species). The larvae were collected from a Pistia-Hydro char is 

field, floating in heavily polluted water, between the shore of the lake and a 

native village built on poles over the water about 30 meters offshore, the breeding 

place at the lee side of the houses. Pistia fields further along the coast in relatively 

A. 

B. 

clean water did not yield larvae. A few analytical data comparing breeding place 

(A) and a Pistia field nearby, negative for larvae, (B) are condensed in table 1; 

the KMq04 uptake of the water is used as a measure for the oxidable organic 

material present. 

Night catches on human baits in the native village near the breeding place did 

not produce adult specimens of Ficalbia modesta, propably the species is not 

anthropophy lous. 

TABEL l. 

surf. temp, 
sunny day 
01.30 p. m. 

15 cm P KMn04 Amm. Alb. 
NaG below surf. 

1 
H uptake N2 N2 

38.0° C. 
28.0° C. — 
25.0° C 

6.8 43.3 
mg/L. 

0.5 
p.p.m. 

1.7 
p.p.m. 

trace 

37.8° C 28.0° C 7.3 
18.0 
mg/L. 

1.0 
p.p.m. 

0.6 
p.p.m. 

trace 
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Description of the larva of ficalbia modësta. 

Head slightly broader than long; preclypeal spines dark brown, long and 

prominent; headhairs A, B and C on a straight line, B and C close together, 

hair A 9—12 branches, frayed, lateral hair about % of medial one, B 2—3-bran¬ 

ched, much longer than head, frayed, C 5—6-branched, frayed, slightly shorter 

than head, hair D small, 4-branched, bare; antenna with smoky basal part, small 

spines present all over, antennal tuft beyond middle, branches frayed at base, apical 

elongation % of basal part; abdominal segment 8 with 14 teeth in a single, 

curved row, teeth with lateral, frayed membrane; siphon about 2l/2—3 times 

longer than wide, asymmetrical cone-shaped, apex black, three small curved spines 

Fig. 1. Ficalbia modesta. A, head of larva, left portion; B, distal segments of larva; 

C, comb tooth. 

present at extreme top, halfway two single, long hairs; anal segment two times 

longer than wide, apically a row of sharp spines present; isc six branches, largely 

varying in length; osc three branches, 2—3 times as long as anal segment; anal 

papillae slightly blunt at apex, longer than segment; anal fan composed of four, 

strongly branched tufts, 2—3 times longer than segment; anal hair single, frayed, 

long. Pecten teeth do not occur, (fig. 1). 

Literature 

King W. V. & H. Hoogstraal, 1946, Two new species of mosquitoes of the genus Ficalbia 

from Netherlands New Guinea. Proc. ent. Soc. Wash. 48 : 186—190. 
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Larve und Puppe von Brontispa longissima Gest. ehr. javana Ws. 

(Coleopt., Chrysomel.) 
von 

ERICH UHMANN 

186. Beitrag zur Kenntnis der Hispinae 

Ueber diese beiden Stände der Brontispa longissima ehr. froggatti Sharp berichtet 

schon Maulik, 1938, Proc. zool. Soc. London, (B) 108 : 52—59. Vergleiche auch 

Lepesme, Les insectes des Palmiers, 1947, p. 538—542, fig. 458—463 (ex aut.). 

Maulik beschreibt und bildet ab Larve und Puppe. Auf p. 60 stellt er fest, dass 

die Br. javana zu den ,,Colour varieties” der longissima gehört. Wir sagen hier, 

es liege eine ,,Chromation” vor, eine blosse Farbveränderlichkeit: colour variety. 

Wenn diese Ansicht richtig ist, dann muss gefolgert werden, dass die ersten Stände 

der Chramationen keine sichtbaren Unterschiede zeigen. 

Durch die Freundlichkeit meines lieben Kollegen Tjoa Tjien Mo in Bogor 

erhielt ich zahlreiches Material der ehr. javana von verschiedenen Orten Javas zur 

Untersuchung. Die Käfer befallen die jungen Blattanlagen (bezw. die ungeöffne¬ 

ten jungen Blattsprossen) der Kokospalmen, sind also sehr schädlich. Das Verhal¬ 

ten ihrer Puppen zur Parasitierung durch Tetrastichodes brontispae Ferr. in den 

Kulturen verschiedener Gegenden ist teils positiv, teils negativ, und zwar so, dass 

die Parasitierung in den Kulturen der einen Gegend zum erwünschten Erfolg 

führte, während in einer anderen Gegend jeder Erfolg ausblieb. Eine Teilaufgabe 

der vorzunehmenden Forschungen war die Lösung der Frage, ob in beiden Fällen 

die Entwicklungsstadien der ehr. javana irgendwelche Unterschiede zeigen könnten. 

Es konnte festgestellt werden, dass keine Unterschiede an dem übersandten Mate¬ 

rial zu finden sind. Das merkwürdige Verhalten gegenüber der Parasitierung wird 

durch Herrn Tjoa Tjien Mo noch weiter studiert werden. 

In folgendem bringe ich meine Beobachtungen, soweit sie die Beschreibung 

Mauliks ergänzen und vertiefen. 

Die erwachsene Larve. Nepianotypus, von Pudjung Kidul (Tulungagung, 

East Java), X.1956. Sie stammt aus dem Bezirk, in dem die Parasitierung misslang. 

(Vergleiche Maulik, p. 54—59, fig. 5—8. Grösse 9,5 X 1,9 mm. Maulik: 

Length nearly 9,00 breadth 2,25 mm. Zylindrisch, Unterseite weniger gewölbt.) 

Oberseite. Kopf. Maulik sagt p. 54: „Under a high magnification the 

upper surface of the head shows a large number of studs which do not form any 

definitive pattern in this species.” Diese „studs” bilden die Rauhskulptur, Mikro¬ 

skulptur. Bei 375 X sind sie unter auffallendem Licht in Form von unzähligen, 

dicht gedrängten kleinen Buckelchen sichtbar, besonders wenn man den Rand des 

Kopfes im Profil betrachtet. Bei 62 X nimmt man schon eine feine Krenulierung 

wahr.. Mein lieber Kollege E. B. Britton vom Britischen Museum hat auf meine 

Bitte Mauliks Material von ehr. froggatti untersucht und die gleichen Beobach¬ 

tungen gemacht. Diese Rauhskulptur bedeckt auch sonst die Oberfläche der Larve. 

Von den Fühlern sagt Maulik p. 54: „an antenna. is 2-segmented, being 

placed on a distinct place, the small apical segment is placed on the larger first 

segment.” In den Abbildungen 5 und 6 sind Einzelheiten von ihm nicht dargestellt. 

Da ich dort Verschiedenheiten vermutete, habe ich sie genauer betrachtet und 

abgebildet (Abb. 1, 630 X). Sie stehen auf einer fast kreisrunden Scheibe (Sch.), 
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,,a distinct place”, und sind dreigliedrig. Das 2. Glied (2) trägt auf seinem Ende 

erstens nach innen noch ein kleines, rundliches Glied, das dritte (3), welches die 

gleichen äusserlichen Eigenschaften aufweist wie die beiden anderen Glieder. 

Dieses 3. Glied hat noch zwei 

innen 456 außen 

Abb. 1. Rechter Fühler der Larve von Brontispa longis- 
sima Gest. ehr. javana Ws. von oben. 630 X- 

kleine, paraboloidische Fortsätze 

'4, 5), der innere (nach der 

Symmetrieebene zu gelegene) 

sehr kleine Fortsatz ist beim 

Nepianotypus erst bei 630 X 

deutlich sichtbar (bei anderen 

Larven kann man ihn auch 

schon bei 375 X bemerken); 

zweitens nach aussen einen 

grösseren paraboloidischen Fort¬ 

satz (6). Diese 3 Fortsätze sind 

hell, stark lichtbrechend. Alle 

von mir untersuchten Larven 

zeigen die gleichen Verhältnisse 

der Fühler und auch die Larve 

von ehr. froggatti lässt keine 

Unterschiede gegen die von mir 

eingesandte Zeichnung erken¬ 

nen, wie mir Britton schreibt. 

In geringem Abstande befinden sich caudalwärts 5 Ocellen in zwei Reihen, drei 

und zwei. Jede Reihe senkrecht zur Wölbung des Kopfrandes. Dort einige Borsten¬ 

haare, vier in einer Querreihe auf der Kopffläche. 

Seitenfortsätze der Segmente. Maulik p. 56, fig. 7. Vergrösse- 

rung bei ihm 375. Beschaffenheit unseres Materials wie bei Maulik. 

Zangen der Endschaufel (p. 57, p. 58, fig. 8, 10). An ihnen ist 

eine Ober- und Unterkante zu unterscheiden. Beide mit beborsteten Zähnchen wie 

bei Maulik. Am Grunde des Ausschnittes noch 2 winzige Zähnchen, die in fig. 8 

schwach angedeutet sind. 

Beine (p. 56). Mit dunklen, sichelförmigen Klauen. Diese liegen zwischen 

zwei fleischigen Fortsätzen des Endgliedes. Der vordere ist etwas schwächer, der 

hintere kegelförmig ausgezogen. Diese Fortsätze dürften bei der Fortbewegung die 

Klauen beim Anheften an die Unterlage unterstützen. 

Sternite (p. 56). Jedes in der Mitte mit einer seichten Querfurche, deren 

Ränder schwach wulstig sind. 

Puppe (Neanotypus aus dem gleichen Material). 

Oeberseite (p. 58, fig. 10; p. 59). Kopf wei bei Maulik. An den Seiten 

scheinen hinter den Hörnchen die langovalen Augen durch. Halsschild länger als 

breit, mit feiner Mittellinie und feiner Querrunzelung. Die breitgerundeten Vor¬ 

derecken links mit einigen beborsteten Körnchen, rechts diese Bildung undeutlich. 

Am Rande nach den Hinterecken zu die gleichen Körnchen. Metanotum fein quer¬ 

gestreift. In der Darstellung der Skulptur der Tergite weiche ich von Maulik ab. 
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Die tatsächlichen Verhältnisse sind wie bei ihm. Tergit 2—7 mit je 2 Querreihen 

von Borstenzähnchen: die vorderen Reihen leicht gebogen, 6 Zähnchen, dahinter 

eine aus 4 Zähnchen. Man kann diese Zähnchen auch in Längsreihen anordnen 

(siehe Figur bei Maulik). Vor jedem Spirakel der Segmente 3—6 ein einzelnes 

Borstenzähnchen, ein solches auch an entsprechender Stelle auf Tergit 7. Doch 

fehlt dort das Spirakel. Rand der Tergite 1—6 einfach, in der Mitte schwach 

konvex, mit je einer Gruppe von 3 beborsteten Punkten, neben denen auf der 

Unterseite noch ein vierter da ist. Tergit 7 mit Hinterecke. Dort mit 4 grösseren 

Borstenkegeln. Tergit 8 nur mit 2 Borstenzähnchen an Stelle der Reihen. Zangen 

glatt wie bei Maulik. Sie sind viel schlanker als die der Larve. Bei dieser sind 

sie durch eine kreisförmige Ausrandung getrennt, bei der Puppe geht die Aus- 

randung viel tiefer, bis an den Hinterrand des 9. Tergites. Der Vergleich lässt 

sich leicht anstellen, wenn beim Schlüpfen der Puppe die Larvenhaut an den 

Endsegmenten haften bleibt, was die Regel zu sein scheint. 

Unterseite. Augen bei etwas länger geschlüpften Puppen schwarz durch¬ 

scheinend. Fühlerscheide gut segmentiert, von Glied 3 ab am Ende ringförmig 

verdickt, auch am Ende mit spitzen Zähnchen. Deckenscheide vor der Spitze nach 

aussen mit einem Zahn, mit deutlichen Rippen am Rande und mit vier auf der 

Scheide. Jede Rippe mit sehr feinen Zähnchen. Sternit 3—7 mit je einer Querreihe 

von 6 Borsten-Zähnchen (normal), fast in der Mitte. Beiderseits mit einer Gruppe 

von 4 Zähnchen (normal). Schon Maulik weist auf p. 59, letzte Zeilen, auf die 

Veränderlichkeit dieser Skulptur hin. 

Die beiden Typen und alles Material wurden meiner Sammlung geschenkt. 

Stollberg-Erzgebirge, D.D.R., Lessingstrasse 15. 

Roepke, W. C. De mooiste vlinders. De Bezige Bij, Amsterdam (prijs f 16.50). 

De laatste jaren zijn er enkele fraaie plaatwerken over vlinders verschenen. Ik denk hierbij 

aan Fliegende Kleinodien (Schuier Verlag, Stuttgart, 1955), Papillons, Vie et Moeurs des 

Papillons, (Horizons de France, Paris, 1957) en Die schönsten Schmetterlinge (Goldmann 

Verlag, München, 1956). Laatstgenoemd boek ligt nu in een Nederlandse bewerking voor ons. 

Het is spijtig te moeten constateren, dat deze populaire werken veelal voorzien zijn van 

platen zo mooi en zo nauwkeurig, als men in wetenschappelijke boeken en tijdschriften 

zelden aantreft. Dit geldt vooral voor de beide eerstgenoemde boeken. De gekleurde afbeel¬ 

dingen in „De mooiste vlinders” zijn minder geslaagd, doch de prijs van het boek is dan 

ook nog niet de helft van elk der beide andere. 

De naam van de alleszins deskundige bewerker waarborgt een tekst zonder fouten, welke 

zeer populair is gehouden. Het zwaartepunt van het boek ligt dan ook bij de platen, te weten 

24 kleurenfoto’s van meest tropische vlinders en enkele rupsen benevens een groot aantal 

zwart-wit afdrukken. De gekleurde afbeeldingen zijn niet altijd even goed getroffen, in het 

biezonder zijn er moeilijkheden met de groene kleur. Zie bijv. afb. 16 (Ornithoptera victoriae) 

en afb. 17 (Schoenbergia paradisea), die de schoonheid van het origineel niet voldoende 

doen uitkomen. Maar in het algemeen zullen het grote publiek bij het inzien van dit boek 

toch wel de ogen opengaan voor de kleurenpracht, die de vlinderwereld ons te bieden heeft. 

De ongekleurde foto’s zijn goed, dikwijls uitstekend. Plaat 82, twee mannetjes van de 

oranjetip en plaat 107, de rups van Apatele alni, zijn niet te overtreffen. 

Het is te hopen, dat uit de bezitters van dit plaatwerk nog eens één of meer entomologen 

zullen opstaan. — E. J. Nieuwenhuis. 
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Biologische notities over een tweetal Lygaeidae (Heteropt.) 

door 

H. W. NAEZER 

In het Serdangse gedeelte van het Deli-tabaksareaal vonden we enige jaren ge¬ 

leden Nysius-wantsen in grote getale op de zaaddozen der tabaksplanten. Het 

voorkomen van Nysius op tabak in Deli is reeds enkele tientallen jaren bekend 

(J. C. VAN DER Meer Mohr 1933, in Med. D.P.S., 2de serie, nr. 85, blz. 8—9). 

Op het blad van de te velde gekweekte tabak is het insect herhaalde malen aan¬ 

getroffen. De verspreiding is meestal lokaal en vermoedelijk afhankelijk van de in 

de buurt aan te treffen onkruidflora. Omdat het dier oppervlakkig enige gelijkenis 

vertoont met de tabakscapside (Enguitatus tennis Reut.), wordt het door de 

meeste planters hiervoor aangezien. In tegenstelling met de tabakscapside is nooit 

enige schade aan het tabaksblad door Npjmr-wantsen geconstateerd, zodat het 

insect veelal aan de aandacht ontsnapte. 

Ditmaal vonden we de wants echter veelvuldig op en in de buurt der zaaddozen. 

Bij opengesprongen (rijpe) zaaddozen en daar waar door andere oorzaken (b.v. 

vraat door de rups van Heliothis obsoleta F.) de toegang tot het in de dozen be¬ 

vindende zaad opengesteld is, ziet men Nysius naar binnen dringen. Dit geldt 

niet alleen voor volwassen exemplaren, ook de larven en de eieren zijn in die 

zaaddozen aan te treffen. 

De veronderstelling, dat de wantsen zich met tabakszaad kunnen voeden, lag dus 

voor de hand. Nysius-exemplaren werden uit het veld medegenomen en in het 

laboratorium in petri-schalen opgekweekt, wat gemakkelijk gaat, wanneer er voor 

een voldoende vochtige omgeving zorggedragen wordt. Het gelukte ons een gehele 

Nysius-generatie met uitsluitend tabakszaad als voedsel op te kweken. 

In gevangenschap zien we het insect herhaaldelijk aan tabakszaad zuigen, 

waarbij op de gewone manier het labium met het eerste en het tweede lid naar 

achteren gebogen wordt. Het zuigen duurt per zaad ongeveer 5 minuten. Het 

zaad verliest daardoor zijn kiemcapaciteit. 

Drie of vier dagen nadat het wijfje volwassen geworden is, kan het reeds eieren 

af zetten. In de petrie-schaaltjes gebeurt dat gewoonlijk op het glas, zowel op de 

bodem als op de zijwanden. Ook worden de eieren wel tegen het in de schaal aan¬ 

wezige tabakszaad en -blad aangelegd. Het leggen op glas veroorzaakt wel wat 

moeilijkheden. De naar achteren gerichte legboor schijnt telkens uit te glijden en 

we zien het wijfje soms lange tijd achteruit lopen. In een periode van 10 achter¬ 

eenvolgende dagen werden door één wijfje 138 eieren afgezet. Het wijfje stierf 

toen een gewelddadige dood, anders waren er vermoedelijk nog wel meer eieren 

af gezet. 

Onder laboratorium-omstandigheden zuigt Nysius wel degelijk aan tabaksblad, 

maar het is er niet mee in leven te houden. 

Ofschoon Nysius tabakszaad voos kan maken, zal dit voor de praktijk van wei¬ 

nig betekenis zijn. Ten behoeve van de zaadvoorziening in een volgend jaar wor¬ 

den in Deli n.l. ieder jaar een bepaald aantal van de beste tabaksplanten uitge¬ 

zócht, waarvan later zaad geoogst wordt. De zaaddozen worden gedurende enige 

tijd aan de planten gelaten om voldoende te rijpen, waarna het oogsten begint. 
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Over het algemeen worden de zaaddozen geoogst, voordat ze openspringen, zodat 

aan de zaadoogst geen schade door Nysius-wantsen veroorzaakt kan worden. 

De hier optredende Nysius is vermoedelijk N. lacustrinus Dist. Dezelfde soort 

komt in Deli vooral op Portulaca oleracea (krokot) veel voor. Verder vonden we 

haar nog op Gynura crepidioides en op Acalypha boehmeroides. Het is intussen 

onwaarschijnlijk, dat Nysius zich met het zaad van Portulaca, dat zeer hard is, 

kan voeden. 

Het genus Nysius is over de gehele wereld verspreid en voor zover wij weten, 

komen behalve N. lacustrinus nog een zestal andere soorten op tabak voor (N. 

cy moi des Spin., Cyprus; N. clevelandensis Evans, Queensland; N. vinitor Bergr., 

Australië; N. delectus F.B.W., Hawaii; N. inconspicuus Dist., India; N. minor 

Dist., India). 

Wanneer de tabaksoogst in Deli afgelopen is, worden op sommige onder¬ 

nemingen de stengels (hier stelen genoemd) uitgetrokken en op hopen gelegd, 

om later verbrand te worden. In die stapels kan het gewoonweg wemelen van 

Nysius-wantsen in alle stadia, die in deze beschutte en vochtige omgeving goed 

schijnen te gedijen. De fauna van deze stapels is zeer interessant. We vinden er 

vooral als roofwantsen Cosmolestes annulipes Dist., Coramus spiniscutis Reut., 

Pro stemma spec, en Rhino coris fuscipes Fabr., welke laatste o.a. op Nysius aast. 

Als Fygaeiden vinden we nog Pamera-soorten, een Cymus-soort en veelvuldig 

Aphanus sordidus Febr. 

Aphanus sordidus wordt in India op tabak aangetroffen. Verder zou deze wants 

daar op Arachis hypogaea, Sesanum indicum (zowel op het geoogste zaad als in 

het veld) en op Pennisetum glaucum (paarlgierst) voorkomen. Men vindt Apha¬ 

nus in Senegal eveneens op Arachis, in Burma op gierst en in China op Solanum 

nigrum. 

Evenals met Nysius lukte het ons ook Aphanus sordidus in het Laboratorium 

van ei tot imago op te kweken met tabakszaad als het enige voedsel. Deze wants 

zal echter nog minder schade aan het nog te oogsten zaad veroorzaken dan Nysius, 

aangezien Aphanus zich nimmer in de toppen der tabaksplanten ophoudt. Bij rijst 

treffen we haar juist wel op de rijpende aren aan. 

Op pas uitgezaaide tabaksbedden kunnen we herhaaldelijk Aphanus sordidus 

zien lopen. Misschien zal zij zich daar zo nu en dan eens te goed doen aan een 

tabakszaadje. Doch ook hier, waar het meestal om slechts enkele individuen 

per zaadbedden-complex gaat, zal er nauwelijks van schade sprake kunnen zijn. 

Summary 

In Deli (Sumatra) the bugs Nysius (presumably lacustrinus Dist.) and Aphanus 

sordidus Febr. could be fed on the seeds of tobacco in the laboratory. In the 

field the damage caused by the former species will be small, whereas the latter 

can hardly be a pest as it never is to be found in the tops of the plants. 

Otterlo, Hoenderloseweg 6. 

Berichtigung. Auf S. 106 müssen die Zeilen 26 bis einschl. 16 von unten gestrichen werden. 
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Waarnemingen aan kolonienesten van Megachile maritima K. 

door 

B. J. J. R. WALRECHT 

Op 26 juni 1957 ontving ik in Zeeland’s Proeftuin te Wilhelminadorp een 

gedeelte van een pol Huislook, die van een plat dak was verwijderd, omdat er 

een „zwerm bijen” in huisde. Tijdens een ietwat overhaast lekenonderzoek bleek, 

dat het hier ging om behangersbijen; men reserveerde de weinige ongeschonden 

resten voor mij, stukken te weinig om het fijne van de zaak te kunnen nagaan, 

maar toch nog belangrijk genoeg om er althans iets over mee te delen. 

Vooraf moet me iets van het hart, dat misschien verband kan houden met wat 

volgt, nl. dat soorten solitaire bijen, die ik enige jaren achtereen niet heb aange¬ 

troffen, in 1957 plotseling weer kwamen opduiken, o.a. Osmia cornuta. Nu is 

bij kunstmatige kweek gebleken, dat sommige solitaire bijensoorten in de staat 

van „dauerlarve” of imago inderdaad één jaar kunnen overliggen. Het volgende 

brengt me in de verleiding te vermoeden, dat dit overliggen misschien zelfs langer 

dan één jaar zou kunnen duren. 

De pol huislook werd weggenomen, toen reeds enkele nieuwe cellen, vervaardigd 

van aardbeien-bladstukjes, met een ei waren belegd. De oude cellen echter, voor 

mij in een doosje bewaard 

en ongeveer dertig in getal, 

leken in het geheel niet meer 

op Me gach il e-ctMtn; toen ik 

zo’n oude lege eivormige cel 

openscheurde, vond ik op de 

binnenzijde dezelfde goud¬ 

bruine kleur op een zijde- 

achtig spinsel als men kan 

aantreffen binnen de grond- 

cellen van Eucera. Ik meen¬ 

de dan ook eerst, dat Mega- 

chile maritima misschien 

oude Eucera-cellen had ge¬ 

bruikt. Bij nader toezien 

bleek echter, dat het hier 

Megachile-cocons betrof, de 

omringende bladcellen waren 

geheel vergaan. Het trof mij 

verder, dat sommige van 

de cocons met aangehechte bladdelen er groen uitzagen (in serie) terwijl het 

overgrote merendeel van licht tot donkerbruin gekleurd was. Zo’n donkerbruine 

cocon, waaruit ik zelf een wijfje zich zag uitbijten, vindt U in bijgaande schetsjes 

onder c. Stellen we de groene (hoewel reeds verweerde) cocons op éénjarig en de 

bruine op (ev.) tweejarig, dan blijft nog ruimte voor een niet na te gaan verschil 

tussen de bruine cocons onderling. 

Het dichte, glanzende, zijdeachtige spinsel van de cocon schijnt intussen een 

d e / j 
Megachile maritima K. a. cocon-binnenzij de ; b. X detail 

van a X; c. door $ geopende cocon-detail; d. onde lege 

cocon met wortelgroei; e. lang bladstuk (Fragaria-spec.); 

f. gesloten (oude) cel; g. schoongeborstelde cocon met 

platte top (larve hierin geheel verteerd). 
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aannemelijke verklaring te geven van het aan mij door Prof. Nachtwey mede¬ 

gedeelde feit, dat hij uit Megachile-cellen (M. centuncularis), die in cyaankali- 

dampen hadden vertoefd, toch levende Megachile s verkreeg; blijkbaar levert deze 

cocon haar aandeel in het hermetisch afsluiten van de cel. In tegenstelling tot 

Van Lith, die vermoedde, dat luchttoevoer tot de wascel van Anthophora nood¬ 

zakelijk was voor het voortbestaan van de soort, ben ik van mening, dat juist het 

hermetisch afsluiten van de cel de voorwaarden kan scheppen, waarbij de „dauer- 

larve” of het imago (een Anthophora moet in volwassen staat reeds ongeveer 9 

maanden op de verschijningstijd wachten) in een ongunstig jaar (ev. jaren?) kan 

blijven overliggen (zie art. van Lith, Ent. Eer. nov. ’47; en art. Walrecht, De 

Levende Natuur, sept. ’53). 

Merkwaardig is voorts, dat de Megachile de coconkop op dezelfde manier 

doorknaagt als de bijenkoningin, nl. zo, dat een scharnierend delseltje blijft staan. 

Verder is merkwaardig, dat de afgeplatte bovenzijde op de eivormige Megachile- 

cocon haar rondheid mist, doordat ze de cocon hecht tegen een vlak deksel, het 

binnenste „rondje” van een aantal, dat gezamenlijk als celafsluiting dienst doet. 

Tenslotte wijs ik nog op het feit, dat het hier om een kolonie ging, waarbij de 

cellenrijen in de gangen kriskras dooreenliepen, zonder elkaar te hinderen. Ik 

schreef dit al eens eerder toe aan het herkennen van de bewerkte (verharde) 

gangwanden, indien deze door de gravende insecten van buitenaf worden benaderd. 

In enkele van de cocons vond ik nog niet uitgekleurde levende wijfjes, voorzien 

van de zeer dunne pophuid. 

Summary 

Observations on nests in a colony of Megachile maritima K. 

Biezelinge. 

Spaelotis ravida Schiff. In Entomologische Berichten 17 : 128 (1957) vermeldde ik de 

vangsten van Spaelotis ravida Schiff, in de buurt van Oosterhout in 1956. Ook in 1957 was 

ravida op dezelfde vindplaats weer aanwezig. De heer C. van Lettow nam in totaal vier 

exemplaren waar en wel telkens één op 15 juni, 29 juni, 30 juni en 21 juli. 

H. C. Bolk, Rochussenstraat 399a, Rotterdam. 

„Current Research on Orthoptera”. Door het Anti-Locust Research te Londen wordt een 

lijst verspreid van onderzoekers op het gebied van de Orthoptera. Van iedere onderzoeker 

worden naam, adres en het onderwerp van studie vermeld, terwijl de studieonderwerpen 

groepsgewijs worden samengevat. Onderzoekers, welke er prijs op stellen deze lijst te ont¬ 

vangen, gelieven te schrijven naar bovenstaand instituut, Princes Gate 1, Kensington, 

London S.W. 7. 

Rectificatie. In de bespreking van de nieuwe druk van het gallenboek van Prof. Docters 

van Leeuwen staat ten onrechte vermeld, dat de heer J. Gremmen de tekeningen van de 

door planten gevormde gallen maakte. Deze verleende wel zijn medewerking voor dit 

onderdeel van het boek, maar tekeningen van dit soort gallen zijn niet opgenomen. Naar 

Professor Docters van Leeuwen mij schreef, was het de bedoeling deze op te nemen, maar 
dat plan kon niet verwezenlijkt worden wegens de kosten. 

J. G. Betrem, Duymaer van Twiststraat 2, Deventer. 
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Harz, Kurt, Die Geradflügler Mitteleuropas. Verlag Gustav Fischer, Jena, 1957, Ganz¬ 

leinen mit illustr. Schutzumschlag, D.M. 69,20. 

Sinds de uitgave van het standaardwerk van Brunner von Watten wyl in 1882 is er 

geen compleet werk meer versehenen over de Orthoptera van dit gebied. Ramme in Die 

Tierwelt Mitteleuropas, waarvan het deel der Orthoptera in 1927 verscheen, is incompleet en 

vrij summier in de beschrijvingen. Hetzelfde kan gezegd worden van het werk van C. 

Houlbert, die in de Encyclopédie Scientifique in hetzelfde jaar als Ramme twee deeltjes 

uitgeeft, waarin hij de Orthoptera van Frankrijk en van de Europese Fauna behandelt. 

In zijn voorwoord geeft Harz aan, welk gebied tot Midden-Europa gerekend moet worden. 

Hieruit blijkt, dat hij ook Noord-Frankrijk en de Beneluxlanden hieronder rangschikt. In 

de tekst worden echter deze laatste landen hoogst zelden genoemd, hetgeen derhalve voor 

sommige soorten een verkeerde indruk geeft, wat hun verspreidingsgebied betreft. De no¬ 

menclatuur is geheel up to date; dit is een groot voordeel voor hen, die belang stellen in 

deze zo verwaarloosde orde. 

Na de inleiding volgt het systematische gedeelte met tabellen voor de verschillende orden, 

onderorden en superfamilies. Elke orde wordt uitvoerig besproken, niet alleen morfologisch 

en anatomisch, maar ook met vermelding van levenswijze, schadelijkheid, bestrijding, fylogenie 

enz. Hierna volgen tabellen voor de genera en soorten. Elke soort wordt afzonderlijk be¬ 

schreven, en wat van veel belang is, ook de biologie en oecologie worden, voor zover deze 

zijn bekend, vermeld. Het verspreidingsgebied van iedere soort wordt zoveel mogelijk even¬ 

eens aangegeven. 

Harz voert tevens in, aan iedere soort een Duitse naam te verbinden, die dikwijls alleen 

maar een vertaling is van de Latijnse. Ik betwijfel, of dit een succes zal blijken, omdat 

iedere serieuze verzamelaar zich tevreden zal stellen met de wetenschappelijke naam. Stelt 

U zich maar eens voor, dat dit systeem ook voor de Lepidoptera en Coleoptera gevolgd zou 

worden ! De nomenclatuur van het aderstelsel is dezelfde, die door de meest recente auteurs 

gebruikt wordt en waaraan Ragge in 1955 nog een extra studie wijdde. Ter vergemakke¬ 

lijking wordt op blz. 54 een vergelijkende tabel opgesteld van de oude en nieuwe nomen¬ 

clatuur. Jammer genoeg is dit lijstje niet compleet en ik geloof, dat de auteur beter gedaan 

zou hebben de tabel van Ragge op p. 42 en 43 over te nemen. Op bladz. 70 wordt een 

overzicht gegeven van de verschillende manieren van sjirpen en andere soorten van geluids- 

voortbrenging, in hoofdzaak aan de hand van de studies van Faber, Jacobs en Weih. Ik 

vermoed, dat het werk van G. W. Pierce, The Songs of Insects, 1948, aan de schrijver 

onbekend is geweest. Het spreekt vanzelf, dat deze indeling niet in alle gevallen zal vol¬ 

doen. Wat betreft de illustraties, deze bestaan uit tekstfiguren en een 20-tal gekleurde 

platen, deze laatste gemaakt naar verse exemplaren, met opgave van de plaats van herkomst. 

Over het algemeen zijn deze platen goed geslaagd; ze stellen merendeels de gewone soorten 

voor. De in de tekst opgenomen afbeeldingen voldoen niet alle, ze zijn wat primitief ge¬ 

tekend, maar voor het doel, het vergemakkelijken van de determinatie, wel bruikbaar. 

Jammer is het, dat de auteur hiervoor niet een handige tekenaar heeft weten te vinden, te 

meer, omdat in de oudere werken zoveel goede afbeeldingen te vinden zijn. 

Alles bijeen genomen is het een zeer verblijdend verschijnsel, dat na 75 jaar weer een 

dergelijk en ook degelijk werk is kunnen verschijnen, vooral omdat het oude werk van 

Brunner reeds lang is uitverkocht en zelfs antiquarisch bijna niet meer te krijgen is. Deze 

publicatie zal zonder twijfel de beginneling in de studie van de Orthoptera van zeer veel nut 

zijn. Het is een flink boek geworden van 494 bladzijden, gedrukt op wit glanzend papier. 

Jammer, dat het literatuuroverzicht wat de Beneluxlanden betreft zo ongeveer verwaarloosd 

is. Werken van Carpentier, de Selys-Longchamps, Bamps en anderen worden zelfs niet 

genoemd. Wel wordt verwezen voor literatuur naar Zacher, Beier en Weber, maar het 

komt mij voor, dat er nog wel een plaats gevonden had kunnen worden voor het 

opnemen van werken van bovengenoemde auteurs. — C. Willemse. 
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"f" Dr. Eugen Wehrli 

Op 24 juni j.l. is ons Erelid Dr. E. Wehrli op 87-jarige leeftijd te München- 

stein in Zwitserland overleden. Wehrli, die van beroep oogarts was, had zich 

in de loop van de jaren opgewerkt tot een van de vermaardste Europese Geome- 

triden specialisten Na het overlijden van L. B. Prout was hij onbetwist de 

beste kenner van de palearctische Spanners. Hij bewerkte ook de tweede helft 

van het Geometriden-supplement van „Seitz”. Om zijn grote verdiensten voor de 

studie van deze vlinderfamilie werd hij dan ook tijdens het negende Internationale 

Entomologische Congres te Amsterdam in 1951 tot Erelid van de Nederlandsche 

Entomologische Vereeniging benoemd. 

Reeds enige jaren geleden had Wehrli zijn kostbare Geometriden-collectie, 

waaraan o.a. al het materiaal van de OßERTHÜR-collectie toegevoegd was, ver¬ 

kocht. Ongetwijfeld was hij toen door de bezwaren van zijn hoge leeftijd niet 

meer in staat er de vereiste zorg aan te besteden. Het materiaal berust thans in een 

van de Westduitse musea. 

Ik heb alleen enkele malen schriftelijk contact met Wehrli gehad. Hij bleek 

daarbij een correspondent, die niettegenstaande zijn ongetwijfeld sterk bezette 

tijd altijd bereid was te helpen zoveel hij kon. Met zijn overlijden is een rijk en 

welbesteed leven afgesloten. 

B. J. Lempke. 

Bijdrage tot de kennis van de Vlinderfauna in de Stichtse Heuvelrug 

door 

A. J. GORTER 

III 

Sinds mijn tweede mededeling over dit 

jaar verlopen. Hoewel de aanwinsten 
1955, zijn wederom drie 

aarser worden kan ik 

m "M 
M 
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toch over 10, voor dit gebied nieuwe, species berichten. Alle exemplaren werden 

gevangen op licht en wel in twee, op enkele km afstand van elkaar geplaatste, 

moth-traps, voorzien van een hoge druk kwikdamplamp. 

Drymonia dodonaea Schiff. (trimacula Esp.). Op 8.IV.1956 werd een exem¬ 

plaar van de lichte vorm gevangen. Het viel mij op dat in de Catalogus van 

Lempke uit de provincie Utrecht nog geen enkel exemplaar wordt vermeld. 

Lacanobia contigua Schiff. Ook van deze vlinder is in de Catalogus nog geen 

exemplaar uit de provincie Utrecht genoemd. Op 5.VII. 1956 werd het eerste, 

op 2.VII.1957 een tweede exemplaar gevangen. 

Lithomoia solidaginis Hb. De dichtstbijzijnde vindplaatsen waren tot nu toe Ben- 

nekom en Apeldoorn. Reeds voorspelde Lempke in zijn Catalogus, dat de soort 

toch ook wel buiten de Veluwe zou worden gevonden. Enige jaren zocht ik 

tevergeefs in de bosbesgebieden van Austerlitz. Doch op 23.IX.1955 vond ik het 

eerste exemplaar. in mijn tuin in Zeist ! In 1956 nogmaals 3 exemplaren. 

Bosbessen groeien overal in de omgeving. 

Arenostola fluxa Hb. werd 25.VII.1957 gevangen. Het is het eerste mij bekende 

exemplaar uit het midden van het land. Het dier is volkomen gaaf en behoort tot 

de vorm hellmanni Eversmann. 

Hoplodrina ambigua Schiff. Op 2.X. 1956, dus wel een zeer late datum. 

Hydraecia petasitis Dbld. Op 3.IX. 1956 gevangen in mijn tuin. Ondanks ijverig 

speuren kon ik in de omgeving geen Groothoefblad vinden. Wel op enkele km 

van mijn woning, in het lage gedeelte van de gemeente Zeist. Daar vond ik 

echter geen H. petasitis ! Het exemplaar is vrij afgevlogen. 

Dysstroma citrata L. Ook van deze soort waren, voor zover mij bekend, nog 

geen Utrechtse exemplaren vermeld. Ik ving op 15.1X.1956 één exemplaar. 

Colostygia multistrigaria Haworth. Op 28.IV. 1955 bevond zich tot mijn grote 

verbazing een exemplaar van deze toch vrijwel alleen in de duinstreek voorkomen¬ 

de soort in mijn „moth-trap”, opgesteld in het Zeister bos. Walstro komt daar 

voor, zij ’t niet in grote hoeveelheden. De vlinder was vrij gaaf. 

Euphyia luctuata Schiff. Lempke vermeldt de vlinder nog slechts van één vind¬ 

plaats in Overijsel en van het Z.O. van Limburg. Inmiddels is luctuata ook reeds 

meermalen op de Veluwe aangetroffen. Op 23.VIII.1955 diende zich het eerste 

en tot nu toe laatste exemplaar aan in Zeist. Mogelijk een teken, dat het dier 

zich van de Veluwe verder zal gaan uitbreiden. Het biotoop voor luctuata is hier 

overal aanwezig. 

Eupithecia pini Retzius kwam 2.VII. 1957 op de lamp; hoewel hier sparren 

genoeg zijn en het bosgebied van Zeist praktisch een ononderbroken geheel vormt 

met dat van de Lage Vuursche, waar het dier reeds meermalen gesignaleerd is, 

was het hier nog nooit gezien. 

Summary 

Macrolepidoptera taken for the first time in the hilly districts of the province 

of Utrecht. 

Zeist, Prinses Beatrixlaan 12. 
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Eupithecia valerianata Hb, (Lep., Geom.) 

door 

B. J. LEMPKE 

In 1956 brachten wij onze zomervakantie door in Roermond. Op het eerste 

gezicht scheen onze tijdelijke woning niet al te geschikt voor zo’n aangename 

tijdpassering, maar al heel gauw kwamen we tot de overtuiging, dat ze uitermate 

gunstig gelegen was voor het houden van uitstapjes, nauwelijks vijf minuten van 

het station, waar trein en Bussen de mogelijkheid boden tot tochten naar alle 

richtingen. 

Een van de eerste dagen van ons verblijf wandelden we met de heer en mevrouw 

LÜcker in de prachtige bossen van het kasteel De Aerwinkel in de buurtschap 

Reutje bij Posterholt, waar we de vorige avond gelicht hadden, toen ik op een 

tamelijk moerassige plaats een flinke vegetatie van Valeriaan zag staan. Nu heb 

ik een speciaal zwak voor die plant. Het is de enige voedselplant van Eupithecia 

valerianata en het is zo biezonder makkelijk er achter te komen, of de vlinder in 

een bepaalde streek voorkomt. Je plukt maar een bosje van de bloemen (of van 

de zaden als ze al uitgebloeid zijn), wikkelt ze in een papier en klopt thuis het 

zaakje uit boven een krant. Niet te zacht, want de rupsen houden zich nogal 

stevig vast. Gooi vooral na de eerste dag het bos Valeriaan niet weg, want het 

gebeurt bijna nooit, dat alle rupsen al dadelijk gevonden worden. Niet zelden 

tuimelt nog de derde of vierde dag een haast volwassen exemplaar op het papier. 

Mijn ervaring is, dat vrijwel alle rupsen, die uit de Valeriaan te voorschijn 

komen, tot Eupithecia valerianata behoren., Ze zijn niet moeilijk te herkennen. 

Jong zijn ze grijsachtig met vrij duidelijke lijntjes, later worden ze groen, terwijl 

de lijntekening dan meest erg onduidelijk wordt. Dïetze geeft er natuurlijk een 

prachtige afbeelding van (Biologie der Eupitheden, pi. 45, fig. 1, 1910). Ook 

Juul beeldt de rups mooi af (Nordens Eupithecier, pi. I, ffg. 17, 1948). Het zijn 

heel trage dieren. Als de krant na het uitkloppen vol afgevallen bloemkroontjes 

ligt, blijf dan maar rustig een paar minuten kijken naar wat zich geleidelijk aan 

begint te bewegen. Vooral de jonge rupsen vallen niet zo gemakkelijk op als ze 

stil liggen. Ziet u rupsen, die afwijken van het valerianata-patroon, houd die dan 

onmiddellijk apart, want het is wel interessant na te gaan welke andere Eupithecia- 

soorten op Valeriaan kunnen voorkomen. Ik vond zelf op een enkele plaats ook 

dieren met een prachtige tekening van donkere pij Mekken op de rug. Toen de 

vlinder uitkwam, bleek dat Eupithecia castigata Hb. te zijn. Eenmaal zat tussen 

de valerianata s een mooie paarsachtig gekleurde raps. Thuis heb ik die zorg¬ 

vuldig opgekweekt met Rode spoorbloem (Kentranthus ruber DC.), toen de 

meegenomen Valeriaan begon te verdrogen.,. De rups gedijde uitstekend en ver¬ 

popte zich tenslotte, maar helaas is de pop verdroogd, zodat ik er nooit achter 

ben gekomen, welke Eupithecia dit geweest kan zijn. In elk geval blijkt, dat nu en 

dan ook andere soorten op Valeriaan te vinden zijn. Behalve rupsen zitten er ook 
altijd kleine kevertjes tussen de bloemen. 

Op 28 juli nam ik dus een bos Valeriaan mee van Reutje, waaruit we ’s avonds 

maar liefst 38 rupsen van valerianata klopten. Van toen af werd het een sport 

op zoveel mogelijk verschillende plaatsen Valeriaan te verzamelen om op die 
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Vindplaatsen van de rupsen van Eupithecia valerianata Hb. in 1956. 1. Slenaken; 2. Grons- 

veld; 3. Cadier en Keer; 4. Rothem; 5. Wijlre; 6. Spaubeek; 7. Schinnen; 8. Elsloo; 9- 
Susteren; 10. Montfort; 11. Reutje; 12. Herkenbosch; 13. Roermond; 14. Hom; 15. Nun- 

hem; 16. Boukoul; 17. Venlo; 18. Arcen; 19. Soerendonk; 20. Valkenswaard. 

manier de verspreiding van de vlinder in Limburg wat beter te weten te komen 

dan tot nu toe het geval was. Rupsen zoeken is daarvoor de aangewezen manier, 

niet het vangen met de lamp. De vlinder komt wel op het licht af als de lamp heel 

gunstig staat (dat wil zeggen: precies in het biotoop, waar het dier thuis hoort), 

maar lang niet in verhouding tot het aantal exemplaren, dat werkelijk aanwezig is. 



EUPITHECIA VALERI AN ATA HB. 145 

Een bekend verschijnsel overigens bij meer kleine vlindersoorten. Bij het uitstip¬ 

pelen van onze plannen heeft de topografische kaart (schaal 1 : 25000) ons on¬ 

schatbare diensten bewezen. Natuurlijk was ons bekend, dat we Valeriaan niet op 

droge plaatsen behoeven te zoeken. Maar bovendien bleek al heel spoedig, dat 

gedeeltelijke beschaduwing een even grote voorwaarde was als vochtigheid. Langs 

waterkanten in het open veld, zoals de plant hier in de omgeving van Amsterdam 

groeit, heb ik hem in Limburg nergens gevonden. Hij was daar uitsluitend aan te 

treffen onder of tussen geboomte of struikgewas. Zelfs op kleine open plekken in 

dichte loofbossen, waar het een beetje vochtig was, vond ik de Valeriaan. We 

hoefden op de topografische kaart dus maar te kijken, waar een beekje getekend 

was, dat stroomde door of langs loofhout, al was het maar een betrekkelijk smal 

randje, om in elk geval een kans te hebben de plant er te vinden. Het bleek 

namelijk, dat hij beslist niet altijd voorkwam op plaatsen, die er zo op ’t oog 

ideaal voor waren en waar de Moerasspiraea (Ulmaria palustris Mönch), die haast 

zonder uitzondering de Valeriaan begeleidde, wel te vinden was. De Oostneder- 

landse Valeriaan wijkt trouwens nog in een andere eigenschap af van die uit de 

wijde omtrek van onze hoofdstad: hij bloeit later., Voor het kweken van de rupsen 

is dat nogal lastig, want als ik aan het eind van mijn vakantie-uitstapje met rupsen 

in Amsterdam kom, is hier nergens meer een zaadpluim van de plant te vinden, 

laat staan een bloeiend exemplaar. Er zit dan ook niets anders op dan een bos 

Valeriaan mee te nemen en er maar het beste van te hopeni). 

Zoals uit het hierbij gevoegde kaartje blijkt, waarop alle plaatsen aangegeven 

zijn, waar we rupsen aantroffen, hebben we in de drie weken van ons verblijf in 

Roermond de provincie in bijna alle richtingen doorkruist. Daardoor werd deze 

vakantie een van de prettigste, die we ooit gehad hebben. We hebben rond¬ 

gezworven in de prachtige bossen van Nunhem, in het interessante vochtige bos¬ 

gebied bij Susteren, langs de rand van de heuvels bij Geulle en maar zelden von¬ 

den we niet wat we zochten. Een van de mooiste tochten was die dwars door Zuid- 

Limburg van Gronsveld naar Geulem, waarbij we o.a. bij Cadier en Keer een 

bos Valeriaan verzamelden, dat ons evenveel rupsen van castigata als van valeria- 

nata opleverde, wat ons overigens op geen enkele andere plaats gebeurd is. Dank 

zij de hulp van dochter en aanstaande schoonzoon, die over een motorfiets be¬ 

schikten, werden zelfs nog planten van Slenaken, uit de omgeving van Valkens- 

waard en Arcen meegebracht. 

Het aantal rupsen, dat uit een bos bloemen te voorschijn kwam, varieerde sterk. 

De kroon spande een groot bos uit de onmiddellijke omgeving van Roermond, dat 

59 stuks opleverde, terwijl een wat kleiner bos van Hom het tot 58 bracht. Geen 

enkele maal is het voorgekomen, dat de rups ontbrak, al heeft het er één keer erg 

om gespannen. Dat was het geval met een heel klein bosje van Slenaken, waar 

maar heel weinig Valeriaan groeide. Pas na een paar dagen kwam daar één klein 

rupsje uit te voorschijn, zodat ook voor die vindplaats de eer gered was. 

Dit kleine onderzoek leerde in elk geval, dat Eupithecia valerianata in Limburg 

op de geschikte plaatsen een gewone soort is. Het zal niet moeilijk zijn ook voor 

andere delen van ons land dergelijke expedities op touw te zetten. Er zijn trouwens 

*) Op 8 juni 1958, na een koud en zeer laat voorjaar, stonden de Valeriaanplanten aan de 

oevers van de Kagerplassen reeds in alle stadia van knop tot volledige bloei ! 
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meer soorten, die zich voor zulk werk lenen. Ik denk bijv. aan Eupithecia linariata 

Hb., die ook een streng monofage soort is. Maar voor deze rups waren wij nog 

wat te vroeg. 

Summary 

In the summer holidays of 1956 a rather great number of new localities could 

be detected for Eupithecia valerianata Hb. in Dutch Limburg and the adjacent part 

of North Brabant simply by collecting the food plant, Valeriana officinalis L. In 

all places where the plant was met with, the caterpillars were also present. 

Amsterdam-Z 2, Oude IJselstraat 12III. 

Stichel, W., Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen, II. Europa. 

Waar de afleveringen met grote regelmaat verschijnen en wij nu reeds aan no. 23 zijn 

gekomen, plus nog vier nummers van Vol. 4, die tussendoor verschenen, wil ik gaarne 

opnieuw de aandacht vestigen op dit zeer omvangrijke werk. Het wordt wel een goed 

doorwrocht geheel, waarin zoals reeds eerder gezegd, alle nieuwe artikelen van vele auteurs 

zijn gecompileerd. Wij krijgen zodoende opnieuw een prachtig determineerwerk, dat nomen- 

clatorisch geheel bij is. Jammer is dat de kosten van het complete werk zo hoog komen te 

liggen, dat het voor velen een groot bezwaar moet zijn om het zich aan te schaffen (de 

afleveringen kosten nu reeds 5 Mark per stuk). 

Nog steeds vind ik het zeer jammer, dat geen synoniemen worden aangegeven, vooral 

omdat in de laatste jaren zo veel op dit gebied is gewijzigd. Daarom wil ik voor diegenen, 

die zich van de nieuwste naamgeving op de hoogte willen stellen, enige van deze verande¬ 

ringen vermelden: 

Calocoris quadripunctatus Vil. (= ochromelas Gmél.) 

Adelphocoris annulicornis innotatus Rt. (= quadripunctatus F.) 

Notostira elongata Geoffr. komt in de plaats van onze erratica L., die een bergdier blijkt 

te zijn en voorlopig bij ons nog niet gesignaleerd is; N. elongata G. is dus onze gewone soort. 

Megaloceraea recticornis G. (= linearis Fuessl.) 

Het genus Orthotylus Fieb. wordt weer in zijn geheel in ere hersteld, terwijl dus het genus 

Melanotrichus vervalt, omdat het niet geheel aan de voorwaarden voldoet om het als ge¬ 

slacht van Orthotylus af te splitsen. 

Het genus Cyrtorrhinus valt uiteen; alleen cartels Fall, blijft voor onze fauna onder dit 

genus staan. Onze volgende inheemse soort jlaveolus Rt. krijgt een nieuwe genusnaam: 

Fieberocarpus Cv. & Sw. De soorten geminus F. en pygmaeus Zett. (deze laatste is bij ons 

inlands) bleken in het geheel niet meer in deze groep der Miriden thuis te horen; zij 

behoren tot een nieuw geslacht: Tytthus Fl., dat ingedeeld moet worden bij de onderfamilie 

der Phylinae en hier vóór het geslacht Phylus geplaatst wordt. 

Om deze bespreking niet te lang te maken, wil ik gaarne eindigen met dit werk nogmaals 

warm aan te bevelen. ■— W. H. Gravestein. 

Timarcha tenebricosa F. (Col.). Op 23 juli 1957 vond ik op een terreintje tussen de 

Kruisberg (Doetinchem) en de Wittebrink (Zelhem) een vrij groot aantal exemplaren van 

Timarcha tenebricosa. Naar de heer P. van der Wiel mij meedeelde, was deze vindplaats 

nog niet bekend voor de kever. 

B. J. J. R. Walrecht, Biezelinge. 
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Studies on the biology of Indonesian Scolytoidea 

by 

L. G. E. KALSHOVEN 

Blaricum, Netherlands 

1. Xylehorus fornkatus Eichh. as a primary and secondary shot-hole borer in 

Java and Sumatra. 

Introduction 

A small black Xylehorus sp., early identified as X. fornkatus Eichh., the 

well-known shot-hole borer of tea in Ceylon, was found to occur as a destructive 

primary borer of Schleich era oleosa (fam. Sapindaceae), the kesambi tree, in 

forest plantations in Java, and as a borer of more or less secondary tendencies in 

tea, castor (Ricinus) and, incidentally, in a large number of other woody plants, 

in Java and Sumatra, all in the twenties and early thirties. 

With regard to the peculiar habits of the local borer, which were of special 

interest to forestry and which appeared to differ in some respects from what had 

become known from Ceylon, some observations were made and material collected 

where opportunities presented themselves. In the present paper the details are 

fully elaborated to complete a few preliminary notes published a long time ago 

(Kalshoven, 1924, 1925). 

Taxonomics 

The shot-hole borer of tea in Ceylon was considered to be identical with X. 

fornicatus Eichh. —- described from Ceylonese specimens without host-plant re¬ 

cord in 1868 — since the appearance of a paper of Blandford in 1896. How¬ 

ever, Eggers (1922) came to the conclusion because of its more markedly curved 

elytra, that the Ceylonese tea borer belonged to a different species, which he 

described as X. fornicatior in 1923. At the same time he enumerated some speci¬ 

mens collected in India and New Guinea (hosts unknown) and a borer in rubber 

{Hevea) in Java as identical with the true X. fornicatus Eichh. Sampson (1923) 

who also had studied a long series of the beetles — including material from 

Java submitted by me in 1922 — found himself unable to accept X. fornicatior 

as a good species. 

Beeson (1930) elaborating the viewpoint of Eggers — which had been con¬ 

firmed by Speyer (1923) from observations in Ceylon — separated the extensive 

material at his disposal into two sub-species: (a) X. fornicatus subsp. fornicatus 

Eichh., 2.4—2.5 mm, basal third of elytra more or less flattened and horizontal, 

found in castor and 6 occasional hosts, distributed over Ceylon, India, Burma, 

Tonkin and Java, and (b) X. fornicatus subsp. fornicatior Egg., 2.2—2.35 mm, 

elytral curve more convex, from tea and 4 leguminous hosts, occurring in Ceylon, 

India (2 localities) and Java, Bogor. He remarked that the given characters were 

*) The author gratefully acknowledges that the preparation of this paper has been made 
possible thanks to a grant received from the Netherlands Organization for the Advancement 
of Pure Research (Z.W.O.). 
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fairly constant and that colonies and broods of the 2 subspecies were readily 

distinguished. However, isolated individuals, with transitional characters and no 

biological data, could not be assigned satisfactorily. 

Gadd (1946) on the whole substantiated the viewpoint of Beeson, although 

he found intermediate forms between the two sub-species and proved that speci¬ 

mens of the borer from tea would breed in castor and vice-versa. 

Schedl recently identified an extensive series of beetles collected from tea in 

Ceylon during a renewed research of the borer’s status, all as X. fornicatus Eichh. 

again (see Judenko in the Symposium 1956). 

The submission to the specialists of specimens from my collection led to the 

following results: Beeson identified specimens from kesambi in Margasari and 

from castor in Bogor (both in Java) as fornicatior, and those from kesambi in 

Bodjonegoro, Java and from tea in Siantar, N.E. Sumatra as fornicatus. Eggers 

labelled as fornicatior a specimen from kesambi, Bodjonegoro and one from 

Citrus, Bogor. Moreover, there are single specimens labelled X. fornicatior det. 

Eggers, from tea at Bahbirong Ulu, and from the Nagahuta Tea Estate in N.E. 

Sumatra, leg. Corporaal, in the collection of the Zoological Museum, Amster¬ 

dam, and from tea, Tjibadak, Java, 1902, and from ’Java coll. Hagedorn 1915’ 

in the Leiden Museum. X. fornicatus Eichh. det. Eggers, is only represented in 

the Amsterdam Museum by 1 specimen from Java and 2 from Sumatra, including 

one from Siantar, leg. Corporaal 1919, without host indication but certainly 

found in tea (see later paragraph). 

From the files of the Institute of Plant Diseases in Bogor it could be traced 

that the specimen from the Hagedorn collection, now in Leiden, was submitted 

in 1910 by Dammerman, who had collected the borer from diseased Hevea in 

the Preanger District in Java. Therefore the labelling of the specimen as a para- 

type of his fornicatior by Eggers is in contra-distinction to his claim made in 

his paper of 1922 that the borer in Hevea belongs to the true fornicatus Eichh. 

More recently a considerable number of my samples from different hosts, 

including kesambi, tea, castor and rubber in Java and Sumatra, have all been 

identified as simply X. fornicatus Eichh. by Schedl. This authority mentioned 

X. fornicatior Egg. only once in his many taxonomic papers on Indomalayan 

Scolytidae, viz. for specimens found in Tephrosia maxima in Pasuruan by F. A. 

T. Th. Verbeek, 11.1929 (Schedl 1951). 

All this goes to justify the conclusion that there has been much diversity of 

opinion between the specialists and that specimens from the same hosts in Java 

and Sumatra have been placed in both forms recognized by Beeson and Eggers. 

My own recent re-examination of all material at hand has led me to the opinion 

that a separation of the series from various hosts in Java and Sumatra into two 

forms, fornicatus and fornicatior, is virtually impossible, especially not on the 

basis of the averred diversity in the curvature of the elytra seen in profile. How¬ 

ever, various samples do show some difference in size. The specimens from ke¬ 

sambi and various incidental hosts in the plains of C. and E. Java are rather uni¬ 

form, the $1? ranging in size from 2.3—2.45 mm, the $ $ from 1.3—1.7 mm. 

The same can be said for the samples from castor and several other occasional 

hosts in Bogor and environments in West Java. One sample from teak in Band jar, 
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W. Java, 50 m, and a few from the hills and mountainous parts up to some 1000 

m in W. Java and C Java have a slightly larger size on the average, several , $ $ 

specimens measuring 2.4—2.55 mm (the few $ $ available 1.6—1.65 mm) and 

some coming quite near to X. xanthopus Eichh. (see next paper in this series). 

The range of samples from Sumatra is not comprehensive enough for ascertaining 

similar differences; the size of the specimens combined range from 2.3—2.55 

mm. 

Consequently I have not attempted to arrange the records and observations, to 

be mentioned in the present paper, in accordance with any special forms or sub¬ 

species. 

Primary attack on kesambi, Schleich era oleosa 

Records of infestations observed 

1. A severe infestation by the shot-hole borer of the kesambi trees standing in 

rows in a 4-year old mixed plantation of teak/mahogany, was observed by Dr. 

R. Wind — who was in charge at the time of the Silvicultural Section of the 

Forest Research Institute at Bogor — in the Margasari range near Tegal, C. Java 

in June 1920. There were two plots of this mixture in a series of experiments on 

interplanting teak, sown at 2.5 X 2.5 m spacing, with various more or less shade 

bearing species, the kesambi being intended for filling up the spaces. The whole 

plantation had developed satisfactorily so far, but a number of the kesambi plants 

appeared to have been attacked recently and even partially killed by the borer. 

Other species had been hardly affected at all. 

I made additional entomological observations in this Margasari plantation for 

a few days about 3 weeks later. 

The following cases of similar occurrence of the borer came to my attention in 

subsequent years: 

2. Serious damage to kesambi plants where they had been mixed with the light¬ 

demanding Acacia leucophloea in a plantation in the teak area south of Bodjone- 

goro, reported in September 1923 and examined October 1923. 

3. Traces of infestation, new and old, found in the kesambi growing under 

a 9-year old Dalhergia latifolia stand which had been mixed with the first species, 

at Klangon, Mount Pandan, 300 m, same area as before, May 1924. 

4. A reported attack by a shot-hole borer on Adenanthera microsperma saplings, 

which could be traced to an outbreak of the Xyleborus in kesambi plants growing 

in nearby young experimental plantations at Gadungan, Paree, Kediri, X.1924. 

5. Old traces and more recent scars, not yet overgrown, on kesambi plants in 

a teak/Actinophora plantation in Margasari, XII. 1924. 

6. Damage to, and death of kesambi plants caused by the borer in a 10-year old 

mixed teak stand in the Tjaruban range, Madiun District, reported by the Forest 

Service, with samples submitted, May 1929. 

7. Advanced infestation of a group of some 20 specimens of kesambi of 1—6 

cm. diameter, which had grown spontaneously under the high canopy of an old 

teak stand near Telawa, Semarang, IV.1932. Several of the smallest sprouts killed. 

With the exception of case 6, I examined these infestations during short 

inspections in the field. 



150 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 18, 1.'VIII. 1958 

Details of the attack during the outbreak phase. 

The particulars given in this and the next paragraph are based mainly on the 

observations made in the Margasari plots in July 1920 (case 1); the shorter in¬ 

vestigations of cases 3 and 6 have provided additional information. 

The female beetles swarm in day time, mainly at noon. They crawl on the 

stems in search of places to start their borings. Entrance is gained often in the 

folds (cushions) of thick bark at the base of side branches and forks, and, in 

thinner limbs, at the leafscars and small crevices. 

When the boring activity of the mother beetle is well under way small cylinders 

of compressed frass are pushed from the holes. The brownish dust spills over the 

stems and ground and is somewhat more conspicuous where it accumulates on the 

leaves of climbers growing around the stems. Where boring operations are finish¬ 

ed or interrupted, the mother beetle sits at the entrance of the hole, plugging it 

neatly with its cylindrical body. 

Often some dirt 

or sap oozes from 

fresh holes, drying 

to form brown 

patches on the 

bark. In some in¬ 

stances white froth 

exudes from the 

hole (observed in 

Margasari only). 

The liquid gives 

off a distinct sour 

smell of yeast, and 

it attracts a num¬ 

ber of insects, 

mostly flies and 

ants, but also an 

occasional Cetonid 

beetle. Some dipt¬ 

erous larvae (pro¬ 

bably of a Droso- 

philid, see Jepson 

1921, GADD1941) 

may be seen mov¬ 

ing in it. The gal¬ 

leries in small 

stems can be easily laid open with a knife and chisel. Most of them run straight 

through the bark into the wood, and soon bend off parallel to the circumference. 

The more advanced are bifurcated or trifurcated in a horizontal plane, showing 

the usual pattern of these borers (see fig. 1). In top-parts and branches the 

galleries may spiral up and down in the wood cylinder or run in the pith. 

In several cases, however, tunnels are excavated in the bark itself, where it is 

Photo van den Berg 

Zool. Museum, Amsterdam 

Fig. 1. Cross-sections of galleries of Xyleborus fornicatus, origin¬ 

ating from primary attack on kesambi trees. In both galleries at 

the left the excavation of the second branch has just been started. 

(Natural size). 
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2.5—4 mm thick with a thin corky outer layer, and initial galleries may even be 

wholly situated in the bast. This peculiar and important feature has not been 

observed in infestations of other hosts by the same borer, or in other Xyleborus 

species, as far as I know. 

The development of the ambrosia fungus coating the wall of the tunnels and 

causing a brown discolouration of the surrounding tissues may be observed in 

tunnels from 0.5 cm length up. In more advanced stages the wall of the tunnels 

has turned black, only the newly excavated ends being still whitish. 

Eggs may be found in small clusters, slightly sticking together, in the galleries, 

as well as the white mobile larvae in various stages of development and the pupae 

which make fidgety movements with the abdomen. 

The small, apterous males, often looking immature in colouration, may be 

present in mature broods. They have been seen moving outside the tunnels on the 

infested limbs, but only under laboratory conditions, and here it was also observed 

that they are able to gnaw little holes of 2 mm in bark tissue. 

Newly emerged young $ beetles caged with newly cut limbs of the host will 

often readily bore into it, but no breeding has succeeded in the laboratory. 

In the cases where the white sour-smelling froth exudes from the holes the 

galleries are rather wet inside and partially filled with a starch-like substance. No 

mother beetle is to be found in them and where larvae of the borer are still 

present they are motionless or decaying. 

Size of the broods 

Only a few notes on countings of the broods in plants primarily attacked by 

the shot-hole borer have been preserved: 

Gallery system Composition of the brood 
Number 

of 
offspring 

Nr. Host 
development 

length mother 
eggs larvae 

pupae 
young 
adulrs 

in cm beetle 
21 1 2 d* 

1 Schleichera 
oleosa 

initial tunnel 0.8 1 2 

2 (kesambi) beginning of 
furcation 2.5 1 7 10 17 

3 2 branches in 
bast, 2 in 
wood 1 3 3 3 5 1 15 

4 tri-furcated 1 12 4 2 18 

5 bifurcated 1 9 3 3 15 
6 », 1 5 1 12 2 20 

7 5» 1 6 1 

8 Inga vera 6.3 1 1 2 3 
9 (see p. 157) 6.4 1 4 1 1 1 

It will be clear that the last column gives only the least number of progeny 

which, at the time of opening the gallery, could be expected to be finally raised. 

In nrs. 7, 8 and 9 some of the young adults may have left the gallery already. 

One male is formed against some 9 females. The occurrence of 3 male individuals 
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Photo van den Berg 

Zool. Museum, Amsterdam 

Fig. 2. Two views of same portion of kesambi stem showing scars left after the tunnelling 

of X. fornicaius in the bast and cambium of the living tree. Lower third: dead scales of 
bark with entrance hole, broken loose from the surrounding tissues. (In fresh cases the 

drying patches are sunk). Upper two thirds: similar dead bark pieces removed to expose 

the galleries in the cambium zone. (The affected patches of cambium are covered with callus 

under the adhering bark if the tree lives on) (X 2/s). 

(pupae) in one gallery, as noticed in nr. 5, must be looked upon as very ex¬ 

ceptional. 

As far as can be derived from the few figures, the rate of reproduction of X. 

fornicatus in kesambi possibly falls short of that of the species breeding in tea in 

Ceylon, where the number of offspring of one mother beetle may reach 25 in¬ 

dividuals and even 34 individuals at its maximum (Gadd 1941). 

Effect on the trees. Their regeneration. 

Kesambi trees do not show any loss of foliage or a change in its colour if they 

are not too severely attacked, but where horizontal galleries are made in the tops 

and branches they may break at this place. (This feature is one of the main causes 

of loss in infested tea plantations in Ceylon). 
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The discolouration of the tissues bordering the galleries has already been 

mentioned. Where the borer has tunnelled right through he bark into the wood 

a circular brown spot is formed in the outer bark, becoming more oval in a 

longitudinal section through the inner bark, and rather lengthened with vertical 

streaks in the cambium-zone. This indicates that the cambium is more sensitive to 

the introduced fungus. When the tunnels have been abandoned by the new ge¬ 

neration of the borer and regeneration has set in, wound tissue replaces the killed 

part of the cambium and the small dead part in the bark is gradually lifted. In 

the long run, when the hole in the sap-wood has been occluded already, the only 

outward sign of the former attack is formed by the small, dead pieces of bark, 

with a hole in the centre, breaking loose from the surrounding layers and being 

gradually lifted and eventually shed. 

Where galleries have been formed in the bark itself the process is a little dif¬ 

ferent. The bark tissue and cambium is killed over 3 mm on both sides of the 

tunnel. These dead patches become sunk as a result of drying up and detach them¬ 

selves along their irregular circumference from the surrounding, living bark tissue 

(fig. 2). If the attacked trees are still vigorous enough, the cambium forms wound 

tissue which overgrows the necrotic patches and lifts the scales of dead bark. Ul¬ 

timately these scales crack and are shed or they may remain attached to the stem 

for a considerable time. A few auxiliary roots may sometimes grow at the base 

of formerly heavily infested trees. 

Apparently trees only suffer a serious die-back or are killed to the root when 

they have been attacked simultaneously by a large number of borers or in short 

succession, this resulting in a severe loss of the vital cambium and adjacent layers 

and, thereby, in a total interruption of the sap-flow. On trees about 4 cm in dia¬ 

meter at breast-height, killed by the attack, 40—100 holes have been counted over 

a length of 75 cm. On trees which survived the attack in the same stand up to 

20 holes were present over the same length. 

The process of recovery may be extremely slow, especially during the dry season 

and where the kesambi is growing under an overshading principal crop. 

Termites often start feeding on the dead outer layers of the bark and other dead 

portions and this, combined with the scales and lesions left by the borer attack, 

gives the trees a sickly and battered appearance. 

Extent of the attacks. Size of trees and limbs affected. 

There were two plots of the teak/mahogany/kesambi plantings in Margasari, 

50 X 100 m in size and touching each other at one corner. The kesambi saplings 

had a diameter ranging from 2.5 to 4.5 cm at their base. In a few central parts, 

covering about 14 of one plot and % of the other, some 80% of the kesambi 

plants were attacked and up to 8% were killed by the borer. In many other parts 

of both the plots about 50% of the trees were infested but no dead specimens 

were present. The remaining parts, mostly situated along the borders, adjacent to 

mature pure teak stands had about 20% of the kesambi attacked. As a rule the 

best developed specimens were infested. The unattacked plants in the centres of 

severest infestation were decidedly backward in growth. Top parts and branches 

less than 1.5 cm thick had not been bored into. 
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In the Acacia leucophloea/kesambi plantation of Bodjonegoro (case 2) the 

kesambi trees had reached a height of 6—8 m and a diameter at breast-height of 

up to 7—8 cm. They were overshaded by the wide spreading crowns of the 

Acacias. Some 4% of the kesambi had been killed down to the roots; in 12.5% 

the crown or side branches had died back, 62% showed shot-holes all over the 

stem but appeared to have withstood the attack quite well, 21% — again the most 

backward specimens — had remained free from the infestation. Curiously enough, 

no infestation was found in a row of kesambi plants of about the same dimensions 

growing in a nearby fire line. 

In the Dalbergia plot with lower storey of kesambi (case 3) the picture was 

more complicated. Growth had been very uneven here. In places where the 

Dalbergia had formed a close canopy the kesambi plants had almost disappeared. 

In other places they often showed die-back and necrotic parts in the bark, not 

caused by the borer. Xyleborus was found active only in the plants which had 

developed relatively well and did not show signs of other injurous factors. Old 

traces of abortive attacks by the borer on some Dalbergia trees in the immediate 

neighbourhood seemed to indicate a former infestation of kesambi plants which 

had reached a susceptible phase at the time. 

In the unmixed plot of Paree (case 4) which had suffered a recent severe out¬ 

break of the borer no counts were made but saplings covered all over with the 

scars of passed infestation were very numerous. Only a small number had been 

killed. 

The infestation of the group of natural growth near Telawa (case 7) showed 

that even a small concentration of the food plant could lead to an outbreak of the 

borer with a 100% infestation, resulting in the death even of root suckers of 

pencil thickness only. 

Natural termination of the attacks 

The observations in the Acacia/kes&mbi plantation and the unmixed kesambi 

plot (cases 2 and 4), both made in the month of October, that is at the end of 

the normal 6-months dry season in C. and E. Java, taught that a severe attack may 

apparently soon come to an end through natural causes. The numerous traces of 

infestation of the trees looked rather recent but living stadia of the borer were no 

longer present, only a few dead beetles being found sticking in the entrance holes. 

(Material concerning case 2 and submitted in the first week of September still 

contained a few living beetles, but no young brood). A revival of the attack was 

not reported in these localities. 

A re-examination of the Margasari plot (case nr. 1) in December 1924 brought 

to light that remarkably few changes had occurred since July 1920. No thinning 

operations had been carried out and the condition of the individual trees could be 

inspected with the aid of a groundplan made during the outbreak 4 years previ¬ 

ously. The old shot-holes and necrotic patches in the cambium had been covered 

with new xylem of 0.5—1 cm thickness. Some specimens which had been 

marked dead at the time had grown new shoots at their base. The backward 

plants which had not been attacked had remained free and had attained a diameter 
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of 2—4 cm. It was clear therefore that no continuation of the attack had taken 

place, nor a repetition in later years, but that the infestation had come to an 

abrupt stand-still soon after the date of the first examination. A further cursory 

inspection in 1931 again showed that the borer had not reappeared in this place. 

Attacks on large kesambi trees 

Kesambi trees of large dimensions — having grown spontaneously — are fairly 

common throughout the teak area of C. Java. 

I made a search for signs of shot-hole borer attack on a dozen trees, up to 35 

cm in diameter, standing in close vicinity of the infested Margasari plot in July 

1920. Only one active beetle was found in its tunnel of 0.8 cm in the bark, 

but several traces of former attacks were detected. They had the’ form •— as 

previously described — of small raised dry patches of bark with the shot-hole 

in the centre or, where regeneration had advanced still farther, of smoothed 

cicatrices. Parts of the original galleries and overgrown necrotic patches could 

be exposed- after cutting into the wood. 

Similar old traces which were scattered over the trunk and the main crown 

branches of mature kesambi trees were repeatedly observed in various localities 

afterwards. However, no attack whatsoever was found in trees, badly scarred by 

notches as a result of the custom of native wood-cutters, who believe that their 

axes will get sharper if they drive them in the hard kesambi tranks before star¬ 

ting their job. 

Unsuccessful attack on other tree species in the out¬ 

break centres 

During and after the outbreaks of the kesambi borer signs of abortive attacks 

on young trees of other species were very often noticed in the same plantations or 

their immediate vicinity. In one instance (case nr 4) they had been even become 

more conspicuous to the casual observer than the attack on the kesambi itself. As 

some of the infested plots formed parts of experimental plantations of various 

mixtures of tree species several observations could be made and these may be 

summarized as follows: 

Swietenia mahagoni and macrophylla, Acacia leucophloea, Albizzia procera, and 

Adenanthera microsperma had reacted to the attempts of the borer to enter the 

stem by a flow of gummy or resinous matter from the small holes, which had 

apparently impeded the borer’s efforts to establish itself. The resin, often mixed 

with the flooded frass, hardened in dots and small stalactites. 

Tectona grandis, Vit ex pub es cens, Peltophorum ferrugineum, Cassia fistula, 

Trema orientalis and Ceiba pentandra reacted by the exudation of sap, forming 

wet patches and dirty streaks from the holes downwards. No reaction was noticed 

in a Homalium tomentosum showing only shallow open bore holes. 

In most of these cases the borer had succeeded in piercing the bark and pene¬ 

trating the wood for a few mm, but no discolouration of the tissues had ensued 

and the beetles had disappeared or had been killed. In some instances a dead 

beetle was found sticking to the hardened crust of resin, demonstrating the ef¬ 

fective reaction of healthy trees to the atack (fig. 3). 
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Photo van den Berg 

Zool. Museum, Amsterdam 

Fig. 3. Clots of dried resin with 

embedded beetles of X. jornicatus, 

found on Acacia leucophloea saplings 

after an abortive attack by the shot- 

hole borer. (X 5) 

Photo van den Berg 

Zool. Museum, Amsterdam 

Fig. 4. Dry encrusted pieces of bark with 

hole in the centre peeled off from the 

trunk of a Dalbergia tree which had 

withstood an attack of X. jornicatus a 

considerable time previously. Lower 

central piece seen from the side. 

(X IV2) 

Where these trial attacks had taken place some time before, small patches of 

dry bark with a little hole in them were the only signs left. 

In Dalbergia latifolia the traces of abortive attacks were rather conspicuous, 

drops of lac-red liquid were protruding from fresh holes, to turn black in the 

air afterwards. This liquid — called kino, and commonly formed as wound 

reaction in this species of tree — was absorbed by the bark tissue around the hole 

and proved to act as a preservative in the long run. Where the outer bark was 

weathering away afterwards by the usual agencies, including the activities of 

termites grazing the dead parts, the small dark cylindrical pieces of bark soaked 

with the kino (fig. 4), were left standing, this giving the trees a peculiar spotted 

appearance. This feature, somewhat similar to the traces of successful attack on 
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kesambi trees, indicated the occurrence of numerous swarming beetles at some 

former period. 

Once it was even found that a specimen of X. fornicatus had bored into the 

stem of a banana plant where it had been promptly flooded out by the glutinous 

substance which is profusely present in the sappy tissues. 

No signs of attack were seen on specimens of Lagerstroemia speciosa, Protium 

javanicum, Streblus asper and Alstonia scholaris, although they were growing 

under the same conditions near the infested plants as the other species just 

mentioned. 

Singular cases of evident or suspected primary occurrence of the 

BORER IN DIFFERENT HOSTS 

In addition to the primary infestation of young kesambi trees a few instances 

were met with where X. fornicatus had attacked other plants, apparently not 

damaged by another cause. They are enumerated here: 

1. Slight infestations of the stems of Tephrosia sp., 1.5 cm in diameter, on 

Bahbirong Ulu Estate near Siantar, N.E. Sumatra, V.1923. From the same estâte an 

attack on tea plants had been reported two years previously (see later paragraph 

on the occurrence of X. fornicatus in tea and castor). 

2. Infestation of a sucker, 1—2 cm in diameter, which had grown from the 

trunk of a large Inga vera tree (an imported species, belonging to the Legumino- 

sae) in the Experimental Garden, Bogor, 11.1924. The top of the branch had died 

Photo van den Berg 

Zool. Museum, Amsterdam 

Fig. 5. Galleries of X. fornicatus made in singular cases of primary infestation. Left: in 
the pith of Protium senatum shoot. Right: in young branch of Inga vera tree (two vertical 

sections, two cross-sections). (Natural size). 
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back as a result of the borer’s activities, but the basal part was still green and 

bearing leaves. About 10 galleries present, all containing healthy brood (see 

table on page 151 and fig. 5). The most recent infestation was found in the 

externally sound base of the branch. 

3. Top part of a root-sucker of Protium senatum (not indigenous in Java, fam. 

Burseraceae) killed by the borer in the Botanical Garden at Bogor, XI. 1924. Gal¬ 

leries extending in the marrow (fig. 5); some broods including a male present. 

4. Kemloko tree (Phyllanthus emblica, fam. Euphorbiaceae) of 10 cm in dia¬ 

meter, found killed in the teak forest of Semarang, XII.1925. Bark already peeling 

off, numerous shothole galleries present on the surface of the exposed wood and 

in the sap-wood, even high up in the branches. Oval pieces of dead bark with a 

hole in the centre and loosening from the surrounding tissues showed that the 

attack had taken place while the tree was still alive. Only one dead specimen of 

X. fornicatus detected. Another tree, 16 cm in diameter, of the same species, 

standing next to it had the same scars in its bark. Here one living beetle was 

found in its gallery with little discolouration of the tissues. On a stump of a 

large dead side-branch several shot-hole galleries were to be seen. The case was 

considered to be a doubtful instance of primary attack by the borer. 

5. Severe infestation of saplings of Anthocephalus indicus (fam. Rubiaceae) 

occurring in the young plantation Haurbentis in Bantam, VII. 1940. No other 

causes of injury reported. Again, primary occurrence of X. fornicatus not proved. 

Discussion and conclusions about the primary occurrence of X. 

FORNICATUS 

The observations recorded in the foregoing paragraphs sufficiently show that 

X. fornicatus occasionally manifests itself as a true primary borer in Indonesia 

and that natural and artificial growth of young kesambi plants provide a major 

opportunity for breeding in the living tissues and building up dense populations. 

No sickly condition in the host is requisite, on the contrary the most developed 

individuals are attacked in the stands and backward plants remain free. That the 

outbreaks occur especially where the kesambi plants stand under the shade of 

other, more rapid growing trees — even as to become suppressed by the latter in 

the long run — is not the result of a weakened condition of the host-plant, but 

must be sought in other factors. 

Similar evidence of the truly primary character of the Xyleborus attacks have 

been obtained for a long time past in Ceylon, where normal healthy tea plants are 

infested and manurial treatments, though favouring the condition of the plants 

and stimulating the regeneration, at the same time increase the liability of the 

plants to attack (Gadd, 1941). 

So far, the attacks on the kesambi have only attracted the attention when the in¬ 

festation was already severe, so that part of the plants showed die-back or had 

succumbed. The initial stage has remained unobserved which may be explained by 

the fact that slightly and moderately infested kesambi plants have still their 

normal foliage, while the piles of the brownish wood dust are too inconspicuous 

to be noticed by the cursory observer. 
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Apparently the kesambi sprouts and saplings become attractive to the borer 

when the stem has grown to a thickness of one or a few cm, and remain suitable 

for breeding until they have reached a diameter at breast-height of about 10 cm. 

It is still obscure why the plants become attractive in these stages. A similar 

phenomenon, however, has long been observed in the attacks on the tea bushes 

by the local race of X. fornicatus in Ceylon. Here the borer begins attacking the 

branches about 6 months after pruning. The incidence of infestation increases 

from month to month and reaches peak level in the second half of the second 

year, after which a natural decline in the rate of attack sets in in third year 

after pruning (Gadd 1941, 1946). 

The size of the broods in the kesambi appears to be rather small, but the 

development from egg to adult may be completed in 18—31 days, according to 

observations made in Ceylon by Gadd. A considerable increase in numbers may 

therefore take place in some 4 to 6 months. 

Active infestations of the kesambi have been observed in the months March/ 

May, a period which falls in the rainy season in C. Java. They had come to a 

stand-still in two instances examined in the month of October at the end of the 

pronounced dry season. This may be taken to be an indication that favourable 

conditions for breeding of the borer are prevalent during the rains, and this 

assumption is supported by the results of observations made in Ceylon that the 

borer requires moist conditions if it is to thrive. The susceptibility to attack of 

young kesambi trees, combined with the large number of host-plants available 

and with the relatively high humidity in the lower level of the dense, mixed 

stands, therefore, may be looked upon as the main factors leading to the outbreak 

of the borer. 

It is another matter of speculation where the beetles which launch the initial 

attack on a new plantation come from. However, the many signs of passing 

attacks on mature trees and natural growth of kesambi and the not infrequent 

occurrence of the borer species as a secondary borer in plants of many kinds (see 

second part of this paper) make it clear that the borer may be present in small 

numbers over large areas all the year round. 

The numerous attacks on healthy trees of other species in the vicinity of the 

outbreak areas demonstrate that the borer, when swarming, is not able to locate 

its preferred host with unfailing accuracy. This phenomenon calls to mind the 

observation, published by H. Wichmann (1927) that bark-boring Scolytids at¬ 

tracted to a stack of fire-wood, also alighted on the base of the tree against 

which the fire-wood had been piled up, and started to bore into the healthy 

tissues. The explanation given is that the beetles tend to bore into any wood 

surface which is situated within a sphere of the attractant. 

Some indication that an infestation can continue over a prolonged period or 

may repeat itself in the same plantation (but not in the same plants) was obtained 

in one case (nr. 3) only. In three instances it was observed that a severe outbreak 

came to an abrupt total stand-still and that the borer population had died out or 

disappeared. In Margasari no repetition of the infestation occurred within a 

period of at least 11 years. 

The factors which play a prominent role in the termination of the outbreaks 

have not become clearly defined. No parasites or predators have been found, and 
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the absence of specific enemies has also been observed in Ceylon. The dry 

period which occurs in Java from May till October might well be considered to 

be a marked untoward factor for the borer. Moreover the condition of the host- 

plant itself during the dry seasons may make it unsuitable for a breeding place 

of the species which is dependent on an abundant growth of the ambrosia fungus 

in the tissues of the host. The consequences of the borer’s habit of extending its 

galleries in the bark which leads to temporary loss of cambium or to die-back and 

even outright death of the host-plants, may contribute to the unsuitability of the 

stand to serve as a breeding medium afer an outbreak. 

Furthermore it is conceivable that the appearance and spread of an organism 

which destroys the ambrosia fungus ■— as described on p. 150 — may check 

the normal infection and growth of the nutrient fungus in the borer holes to 

some extent in a definite locality, but this cannot be substantiated by data from 

Ceylon. 

Finally, changes in the physiology and vitality of the borer itself, after passing 

a Virulent’ stage, might be thought responsible for the natural dying out of a 

population. Gadd (1941) found that a cessation of attack during the 3rd year 

after a pruning in tea gardens is due to some factor or factors that cause an 

increase in the percentage of beetles which abandon the newly formed galleries 

before ovipositing, and become increasingly deterrent as the attack progresses. 

Similar physiological changes have been observed at the end of epidemics of 

bark-boring Scolytids in Europe. 

Research work in Ceylon has also taught that the borer does not spread readily 

over large distances and that no mass migrations take place to adjacent plantations 

(Gadd 1946) This may explain the phenomenon we observed in Java that a 

row of kesambi trees was not affected near the outbreak centre in Bodjonegoro 

(case 2). In this connection it may be mentioned that no infestation of the 

kesambi plants in the susceptible stage was detected in the Semarang area in 

1920, the year of the outbreak in Margasari. In fact in the first area, where most 

of the forest-entomological investigations were carried over a number of years, 

infestation of kesambi was noticed only once (case 7). All this makes it clear 

that outbreaks may be restricted locally. 

It needs hardly be pointed out that in the instances of successful primary attack 

on other plants than kesambi, recorded in the previous paragraph, no extensive 

outbreaks could develop because of the simple fact that the number of host-plants 

present was so small. 
(to be continued) 

Literatuur óver Roemenië. Dr. Eugen V. Niculescu, Str. Dr. Sion 6, Raionul Gheor- 

ghiu-Dej, Bucuresti, R. P. Romina, wil de afleveringen verschenen van de Faune de la 

R.R.R. (21 fascicules) en van de Flore de la R.R.R. (5 vols.) ruilen tegen publicaties, die 

verschenen zijn in Nederland of in Frankrijk. Correspondentie in de Franse taal. Een lijst 

van de insectenafleveringen is te vinden in de laatste prijscourant van de heer Classey. — 

Lpk. 
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Notes on some species of Nycteola Hb. (Lep., Noctuidae) 

by 

B. J. LEMPKE 

A few years ago N. S. Obraztsov published an important paper, entitled 

’’Revision der palaearktischen Arten der Gattungen Nycteola Hb. und Erschoviel- 

la Gen. nov.” (Eos, Madrid, 29 : 143—172, December 1953). The name Nycteo¬ 

la is two years older than its synonym Sarrothripus Curtis, so that this well-known 

name must be dropped. 

Obraztsov showed in his paper that Europe is not only inhabited by Nycteola 

rev ay ana Scopoli and N. degenerana Hb., but also by two other species, which 

hitherto had not been recognized as such. 

Only a few months earlier the Czechoslovakian author J. Patocka described 

how caterpillars of Sarrothripus had been very injurious in his country to dif¬ 

ferent species of poplars. Dissection of a number of adults proved them to belong 

to two species not identical with rev ay ana and degenerana (Zool. a entom. Listy 

2 : 76—88, Cerven == June 1953), and in the following year the Hungarian 

lepidopterist L. Ko vacs published a new species of Sarrothripus from his own 

country (Ann. Hist.-Nat. Mus. Hung., new series 5 : 308—310, 1954). Since 

these authors were working independently from each other it is evident that 

synonyms could hardly be avoided. 

As far as I know a comparison of the three papers has not yet been published, 

and as I had an opportunity of studying Dr. Ko vacs’ type material I think some 

notes on the synonymy of the different species may be useful. 

V 

1. Nycteola cuneana Patocka 

Sarrothripus cuneana Patocka, June 1953, he., p. 80. 

Nycteola pseudodilutana Obraztsov, Dec. 1953, he, p. 161. 

A comparison of the figures of the wing markings and genitalia given by 

Patocka and by Obraztsov shows that there can be no doubt about the 

synonymy of the two names. 

Obraztsov figures the genitalia of a male from an unknown locality and of 

a female from Terlan in Southern Tirol. Patocka also gives excellent figures of 

the genitalia and moreover of the chrysalis (he., p. 83). He states that the 

caterpillars live between the leaves of poplars and willows, which they spin 

together, and that in 1952 especially the second generation caused considerable 

damage to several species of Populus. Photographs of damaged leaves are given 

(he, ph III, fig. 11—14). 

Obraztsov has correctly observed that the aedeagus figured by Nordstrom 
in Svenska Fjärilar (p. 201, fig. 153, 1940) as the one of N. degenerana Hb., 

is actually the aedeagus of N. cuneana. Dr. F. Nordstrom kindly informs me 

that the aedeagus figured is presumably from a specimen which was bred in 1934 

from a caterpillar found at Djuro, near Stockholm. If the species can be estab- 
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lished with certainty for the Swedish fauna, it is highly probable that it also 

occurs in Germany. 

In his Lepidoptera Britannica, p. 406, 1811, Haworth cites a Tortrix dilutanus 

which Obraztsov identifies as dilutana Hb. —: N. cuneana Patocka. However, 

this conclusion is unfounded. There exists a form of revayana which strongly 

resembles Hübner’s dilutana and which has always been regarded as such by 

both British and Dutch lepidopterists (cf. the note on N. revayana, p. 163). 

Obraztsov also refers to N. cuneana the specimen figured as Sarrothripus 

lathamianus by Humphreys & Westwood (Brit. Moths 2, pi. XCI, fig. 13, 

1845). According to the text this specimen was from the cabinet of Mr. Bentley 

and the ’’species” was taken ”in the Kentish Woods”, in August (l.c., p. 152). 

I have not been able to see this figure, but the late Dr. Cockayne informed 

me that there is no proof whatever (except for a single straggler of N. degenerana 

Hb.) that apart from N. revayana the British Isles are inhabited by other species 

of the genus Nycteola. The same holds true for the Netherlands. The lathamiana 

of the British authors (Steward, Haworth, Stephens, Wood) was no doubt 

a revayana form. 

Obraztsov identifies the species with the moth figured by Hübner as dilutana 

(Samml. Eur. Schmetterl., Tortr., fig. 6, (1796—1799)). Kovâcs (l.c., p. 307) 

on the contrary is convinced that the figure refers to degenerana, which is figured 

as nr. 8, and consequently makes this name a synonym of dilutana. But fortunately 

the name dilutana is not valid for reasons stated by Obraztsov (l.c., p. 163), 

who therefore erects the new name pseudodilutana. 

2. Nycteola asiatica Kmlikovsky 

Sarrothripus revayana Scop. var. asiatica Krul., 1904, Rev. Russe d’Ent. 4 : 91. 

Nycteola asiatica (Krul.), Obraztsov, Dec. 1953, Eos 29 : 77. 

Sarrothripus hungarica Kovâcs, 1954, Ann. Hist.-Nat. Hung., new series, 5 : 308. 

Krulikovsky described the form as a ”var.”, a subspecies, intending to indicate 

by that name the whole of the Central Asian population (see: German trans¬ 

lation of the Russian text given by Obraztsov). According to the modern 

interpretation of the international rules of zoological nomenclature Obraztsov 

was therefore fully justified to promote the name to species rank, the name of 

the original author and the date of his publication remaining unchanged. 

Kovâcs’ hungarica is a synonym of asiatica. This author gives a sketch of the 

wing markings and figures parts of the male genitalia, but he omits the aedeagus, 

which is the easiest character for recognizing the species with certainty (though he 

quite correctly describes it in his text). I therefore give a figure of this organ 

drawn from a paratype of hungarica. This figure shows that the paratype possesses 

Aedeagus of a paratype of Sarrothripus hungarica Kovâcs from Nadap (Hungary). 
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the long slender thorn and the bunch of small ones which Obraztsov also 

figures for asiatica, so there can be no doubt that asiatica and hungarica represent 

the same species. 

Nycteola asiatica has a wide distribution in Hungary as may be seen from the 

list of locatities given by Ko vacs. He also saw a specimen from Herkulesfürdö 

(Herculesbad) in Rumania. Obraztsov mentions the species from Spain 

(Castilla), S. Italy, S. Tirol, parts of W. and S. Russia, and from widely sepa¬ 

rated localities in Asia. Wiltshire writes that asiatica inhabits oases in the 

mountains of Iraq, where the caterpillar feeds on poplars (The Lepidoptera of 

Iraq, p. 89, 1957). The material of the Budapest Museum sent to me by Dr. 

Kovâcs contains a specimen from Valais in S. Switzerland and no doubt it will 

yet be found in many other European localities. 

Kovâcs mentions that the caterpillar was found in Hungary on willow, but that 

it very probably also feeds on other trees (poplar and oak). 

V 

3. Nycteola populana Patocka 

Sarrothripus populana Patocka, June 1953, Zool. a entom. Listy 2 : 77. 

It is-Dr. Kovâcs' opinion that this species is identical with N. degenerana Hb. 

(in litt.). This is, however, quite out of the question. I much regret that I have 

not seen original material of N. populana, so I must judge solely from the figures 

given by Patocka, which are excellent. A comparison of Obraztsov’s figures 

of N. asiatica Krul. and my own slides of hungarica (which, as I have shown 

above, represents the same species) with the figures of populana shows there is 

little doubt that they are closely related. Both have a strong straight spine in the 

aedeagus, a character which is not shown for any of the other European and 

Asiatic species figured by Obraztsov. The differences between them are the 

following: the aedeagus of populana is shorter and comparatively thicker, the 

thorn is shorter and thicker than in asiatica, the bunch of small thorns 

is absent; the ductus bursae of populana. is shaped differently from that of 

asiatica, it is distinctly broader; the shape of the transverse lines on the fore wings 

is different. 

Very little as yet is known of the distribution of the species. Patocka men¬ 

tions that in 1952 its caterpillars (and those of N. c une an o') were injurious to 

different species of poplar in southern Slowakia. They live between poplar and 

willow leaves which are spun together, and closely resemble caterpillars of the 

oak feeding N. revayana. 

4. Nycteola revayana Scopoli 

As I previously stated in the note on N. c une ana, a form of revayana exists 

(at least in the British Isles and in Holland) which closely resembles Hubner’s 

figure of dilutana and to which we used to apply the latter name. However since 

it is apparent that this figure does not refer to revayana it is necessary to choose 

a new name for the well known revayana form, for which I propose dilutanoides 
f. nov., erecting as holotype a male in the collection of the Amsterdam Zoological 

Museum, taken at Oosterbeek (prov. of Guelderland), 6.XI.1868. 

Description. Basal area of the fore wings brownish, followed by a pale 
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grey band, central area again brownish, outer area pale grey; basal and central 

area bordered by distinct transverse lines. 

I mounted the genitalia of this male, though I had not the slightest doubt about 

its identity; it proved to be a revayana form. 

In conclusion I wish to thank Dr. L. Kovâcs of the Hungarian Natural History 

Museum at Budapest for the loan of a number of his paratypes. 

Amsterdam-Z 2, Oude IJselstraat 12III. 

Brouwer, F. I., Leven en werken van E. Heimans. Dissertatie, uitgegeven door J. B. 

Wolters, Groningen. 1958. Prijs gebonden f 16,50. 

Hoewel de inhoud van dit werk niet van entomologische aard is, kan ik niet nalaten er 

althans kort de aandacht op te vestigen. Heimans en zijn medewerkers toch hebben door 

hun publicaties een enorme invloed ten goede uitgeoefend in ons land op de bestudering 

van de natuur en vanzelfsprekend heeft ook de entomologie daarvan geprofiteerd. 

De schrijver heeft ongetwijfeld een belangrijk werk verricht door alle gegevens, die maar 

enigszins te achterhalen waren over Heimans en zijn werk, bijeen te brengen nu het nog 

kon. En zo is het boek een interessante bijdrage geworden tot de geschiedenis van een 

periode van ontwakende belangstelling voor de natuurstudie, die omstreeks 60 jaar geleden 

aanving. 

Het werk telt 402 bladzijden en is uitstekend geïllustreerd. — Lpk. 

Linneana Belgica. In België verscheen een nieuw entomologisch tijdschrift, waarvan het 

eerste nummer 1 maart 1958 gepubliceerd werd. Als ,doel wordt aangegeven de studie van 

de entomologie van West- en Midden-Europa, in het biezonder die van België en de omrin¬ 

gende landen. Vooral voor lepidopterologen lijkt het tijdschrift me heel belangrijk. De twee 

nu verschenen nummers bevatten tal van mededelingen over de Belgische vlinderfauna, die 

voor een juiste interpretatie van de gegevens van onze eigen fauna natuurlijk onontbeerlijk 

zijn. In het mei-nummer beschrijft van Schepdael een ab ovo kweek van Maculinea teleius 

Brgstr. (euphemus Hb.), de eerste publicatie van een geheel gelukte kweek. 

De abonnementsprijs bedraagt 150 B. fr. per jaar, terwijl het secretariaat berust bij de 

heer J. van Schepdael, 23 Rue Albert, Hal. — Lpk. 

Trek van Distelvlinders. Toen ik op 2 juni j.l. aan een waai bij de Eem zat te vissen, 

jakkerden voortdurend Distelvlinders voorbij. Het was een warme broeierige dag. Op zeker 

ogenblik dreef het onweer ons naar de enige boerderij ter plaatse. Op het erf vlogen de 

Distelvlinders elkaar onstuimig achterna. Er waren daar 25 exemplaren. Later, tegen de 

avond, zonden de dieren zich op ,de dijken, een bekende gewoonte van ze. In totaal zag ik 

die dag 71 car duts en 1 Atalanta. Als ik nog een groter stuk van de dijken had ge¬ 

ïnspecteerd, zou het cijfer aanmerkelijk hoger zijn geweest. 

Natuurlijk ben ik zeer benieuwd, of ook anderen iets van deze trek gezien hebben. Ik 

heb zelf nog nooit zo’n aantal Distelvlinders op trek waargenomen. 

Rinke Tolman, Parklaan 41, Soest-Z. 

[In Ent. Z. Frankfurt 68 : 144 (1958) wordt gemeld, dat sinds 9 mei tamelijk sterke 

vluchten van V. cardui door Zuid-Duitsland noordwaarts vlogen. In Zwitserland zijn op¬ 

vallend veel vroege trekkers waargenomen (diverse artikelen in Mitt. ent. Ges. Basel, N.F. 

8 (3), 1958). Het ziet er naar uit, dat 1958 een interessant trekvlinderjaar wordt ! — Lpk.} 

Bibliotheek. Wij ontvingen de Insectentabel geschreven door Els van Damme en Kees 

Naaktgeboren en uitgegeven door de C.J.N. 

Deze gestencilde publicatie van 30 bladzijden geeft een inleiding tot de entomologie en 

een zeer bruikbare determineertabel op de orden en onderorden der insecten. — Kr. 
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Verslag van de 90e Wintervergadering 

door 

G. L. VAN EYNDHOVEN, Secretaris 

De 90e Wintervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereniging werd 

gehouden op zondag 23 februari 1958 in Restaurant Van Angeren te Utrecht, onder 

voorzitterschap van de President, Dr. G. Barendrecht. Ook ditmaal was er een 

bijzonder groot aantal leden aanwezig, n.l. 

Het Lid van Verdienste Ir. G. A. Graaf Bentinck, en de Gewone Leden: P. Aukema, 

G. Bank Jr., Dr. G. Barendrecht, P. Benno, Dr. H. C. Blöte, W. J. Boer Leffef, S. de Boer, 

H. C. Bolk, Mr. C. M. C. Brouerius van Nidek, M. W. Camping, P. Chrysanthus, Ir. R. H. 

Cobben, Dr. A. Diakonoff, Dr. Ir. J. B. M. van Dinther, G. Dijkstra Hzn., S. R. Dijkstra, 

N. W. Elfferich, G. L. van Eyndhoven, F. C. J. Fischer, V. Gerris,, V. van der Goot, 

W. H. Gravestein, J. H. de Gunst, S. van Heijnsbergen, G. Houtman, J. A. Janse, 

C. A. W. Jeekel, Dr. C. de (Jong, Dr. W. J. Kabos, Mr. I. A. Kaijadoe, Dr. L. G. E. 

Kalshoven, Dr. G. Kruseman, H. Landsman, B. J. Lempke, Dr. M. A. Lieftinck, J. P. van 

Lith, J. A. W. Lucas, G. A. S. van der Meulen, Ir. H. W. Naezer, N. Nieser, E. J. Nieuwen¬ 

huis, A. C. Nonnekeps, M. P. Peerdeman, Br. Dr. Theowald, Dr. J. van der Vecht, 

P. P. J. Versteegh, Br. Virgilius, N. A. J. Visser, N. C. van der Vliet, A. Vlug, P. de Vries, 

J. T. Wiebes, H. Wiering, Dr. G. F. Wilmink, Prof. Ir. T. H. van Wisselingh, G. van der 

Zanden. 

De Voorzitter heet de aanwezigen welkom en 

de vaststelling van de plaats, waar de volgende 

gehouden. Men kiest wederom Utrecht. 

m« mm 
®*8. afclfcf OM9 

stelt als eerste punt aari.de orde 

Wintervergadering zal worden 
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Hierop wordt overgegaan tot de Wetenschappelijke Mededelingen, waarbij de 

volgende sprekers het woord voeren : 

* G. A. Bentinck: Vangsten van zeldzame Lepidoptera in 1957 en eerder, en vijf nieuwe 
soorten voor de Nederlandse fauna. 

P. Chrysanthus : Over enige nieuwe spinnen van de Nederlandse fauna. De meeste 

soorten zijn in het Molen ven bij Borne gevonden tijdens het onderzoek van 

Mej. E. N. G. van Damme en de heer C. Naaktgeboren en zullen t.z.t. in dit 

verband worden gepubliceerd. 

R. H. Cobben : Beknopt verslag van een entomologische studiereis naar de Nederlandse 

Antillen. 

* T. H. van WISSELINGH : Macrolepidoptera in 1957. 

* H. Wiering: Over enkele Nederlandse bijen (Hym., Apidae). 

* S. R. Dijkstra : Over enige afwijkende exemplaren van Macrolepidoptera. 

* G. L. van Eyndhoven : On some usual and accidental epizoa (Acarina) of Sorex araneus 

(Mamm.). 
M. A. Lieftinck : Mededelingen over de huidige situatie van de Entomologische Vereni¬ 

ging in Indonesië. 
* A. Diakonoff : Een nieuwe soort uit een oude collectie (Lep., Phalon.). 

* G. Kruseman : Anaea leonida (Cr.) (Lep.). 
* W. J. Kabos : De Nederlandse Prachtvliegen (Dipt., Otitiidae). 

E. J. Nieuwenhuis : Over enige Papilionidae (Lep.) van N.O. Sumatra. Besproken 

worden: Trogonoptera brookiana trogon Sn.v.V., Atrophaneura syc. sycorax Gr. Smith, 

A. neptunus sumatrana Hagen, A. aristolochiae antiphus F., A. coön delianus Frhst., 

volgens gegevens verstrekt door ons medelid R. Straatman te Canberra (Austr.). 

Het is de bedoeling later tot publicatie over te gaan. 

C. A. W. Jeekel : Een lichtgevende Geophilus carpophagus Leach (Chil.), waargenomen 

door Prof. Dr. L. F. de Beaufort te Leusden op 17 november 1957. 

C. A. W. Jeekel : De nomenclatorische status van Cylindroiulus teutonïcus (Pocock) 

naar aanleiding van de publicatie van J. G. Blower, British Millipedes (Diplopoda), 

1958. 

* N. C. van der Vliet: De mens als gastheer van Lucilia sericata Meig. (Dipt.). 

* N. C. van der Vliet : Een kweek van Melanargia galathea L. (Lep.). 

* G. F. Wilmink : Hydraecia petasitis Dbld. reeds in 1946 in Nederland gevangen (Lep.). 

C. de Jong : Over enige interessante entomologische publicaties. 
* M. W. Camping : Opmerkingen over Nederlandse Macrolepidoptera. 

De met „x” gemerkte bijdragen zullen in de Entomologische Berichten 
worden gepubliceerd. 

Aangezien niemand verder het woord verlangt, wordt de bijeenkomst door de 

Voorzitter, onder dankzegging aan de sprekers, gesloten. 

Over enkele Nederlandse bijen (Hym., Apidae) 

door 

H. WIERING 

1. Andrena falcifica Perk. Van der Vecht (1928) geeft voor deze soort op 

als enige vindplaats in Nederland Groenekan (U.), waar Bouwman 1 $ ver¬ 

zamelde op Potentilla. Volgens een mededeling van de heer J. P. van Lith aan 

mij is deze soort hierna nog gevonden te 

Tegelen (Midden Limburg), 6.VI.1952 : 2 $ $ in Museum Rotterdam 

1 $ in collectie Teunissen 
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Wij Ire (Zuid Limburg) 2 $ 9 in Museum Leiden. 

Aan deze vindplaatsen zijn nu toe te voegen Hilversum en Vledder (Dr.). 

Hilversum: De eerste vondst werd gedaan op 27.V. 1956 door B. Bosman: 

2 $ $ op Taraxacum officinale. Op 3 en 6 juni 1956 vingen wij vele ;$ 9 op 

Potentilla erecta. Ook in 1957 werd A. falcifica Perk. weer verzameld: op 28.IV 

2 $ $ en 1 9 op Taraxacum. Al deze vondsten werden gedaan op de heide bij 

de vloeivelden van de rioolwaterreiniging., 

Vledder: Op een heideterrein ving ik hier op 17 en 20.V.1957 drie 9 ; 9 en 

vier $ $ op Veronica chamaedrys. 

Als we de verspreiding van deze soort in West-Europa nagaan, dan blijkt, dat 

Van der Vecht (1928) deze soort opgeeft voor Duitsland en Engeland; 

Stöckhert in Schmiedeknecht (1930) zegt alleen „niet gewoon”, en bedoelt 

hiermee waarschijnlijk Midden-Europa. Wagner (1937) vermeldt, dat volgens 

Alfken A. falcifica in NW-Duitsland zeer gewoon is. De vondsten van A. fal¬ 

cifica te Hilversum en te Vledder sluiten dus goed aan bij bovenstaande ver- 

spreidingsgegevens. Het is wel te verwachten, dat in Nederland op heideterreinen 

deze soort veel meer gevonden kan worden. Over het algemeen worden in dit 

biotoop gedurende het voorjaar slechts weinig Hymenoptera verzameld. 

Als planten waarop A. falcifica vliegt, vindt men opgegeven: Potentilla (Van 

der Vecht 1928, Stöckhert in Schmiedeknecht 1930, Wagner 1937), Ve¬ 

ronica (V. D. Vecht 1928, Stöckhert in Schmiedeknecht 1930), Bellis (V. d. 

Vecht 1928), Trifolium minus, Steil ar ia holostea en Polygala amara (Wagner 

1937). Taraxacum officinale schijnt dus een nieuwe vliegplant te zijn. 

Als parasiet van A. falcifica wordt opgegeven Nomada flavoguttata (Stöck¬ 

hert in Schmiedeknecht 1930, Pittioni 1951). Te Vledder werd op de vind¬ 

plaats van Andrena falcifica ook deze Nomada verzameld. Hier vloog echter even¬ 

eens Andrena subopaca NyL, welke soort ook als gastheer voor Nomada flavogut¬ 

tata opgegeven wordt. Het samenvliegen van Nomada flavoguttata Nyl. en An¬ 

drena falcifica Perk. te Vledder is dus geen bewijs voor het parasiteren van de 

eerste soort bij de tweede. 

2. Rh op hit es quinquespinosus Spin. In 1951 vermeldde ik deze soort als nieuw 

voor de Nederlandse fauna. Ik had toen 1 9 van deze soort op de Bemelerberg 

(Zuid-Limburg) verzameld (14.VIII. 1950). Na deze eerste vangst zijn er meer 

exemplaren in Nederland verzameld: 

Maastricht: 26.VIII. 1954, 2 $ $ (Br. Arnoud) 

Bemelerberg: 14 en 20.VIII.1955, vele $ $ en 9 9 (F. J. Manning en H. 

Wiering). 

Maastricht: 31.VIII.1956, 1 19 (Br. Arnoud). Dit voorjaar was ik in de gele¬ 

genheid de collectie van Br. Arnoud te bezichtigen. In deze werkelijk zeer goede 

verzameling van Zuidlimburgse Aculeate Hymenoptera bevindt zich een hele 

reeks $ $ en 9 9 van Rhophites quinquespinosus, alle door Br. Arnoud in de 

jaren 1954 tot 1956 te Maastricht op Ballota nigra verzameld. 

Over de vindplaats Bemelerberg: de $ $ vlogen er in grote aantallen rond op 

Betonica officinalis, welke plant ook door Wagner 1937 als vliegplant opgegeven 

wordt. De 9 j 9 werden alleen bij de nestplaats verzameld. Hier bevonden zich 

ongeveer 50 nesten. Ook werd er nog gezocht naar de parasiet van R. quinquespi¬ 

nosus'. Biastes emarginatus Schenck. Deze werd echter niet waargenomen. 

SMITHSONIAN ^ 
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3. Halictus smaethmanellus K. en H. continentalis Blüthg. Voor Nederland 

werd tot nog toe opgegeven, dat hier H. smaethmanellus K. voorkomt. Zelf heb 

ik deze soort in Nederland nooit verzameld, wel echter ken ik H. continentalis 

Blüthgen 1944 van een vrij groot aantal exemplaren uit Zuid-Limburg. De vol¬ 

gende vindplaatsen zijn mij hier bekend: St. Pietersberg, Epen, Oud-Valkenburg, 

Terwinselen, Benzenrade, Schinveld, Maastricht, Bemelerberg, Eys-Wittem (ver¬ 

zameld door Br. Arnoud, M. J. Gijswijt en H. Wiering). Blüthgen 1944 

geeft als verspreidingsgebied voor deze beide soorten op: 

H. smaethmanellus K.: Rijnland, Engeland, Bretagne, N. Spanje, Azoren, (dus 

sub-atlantisch). 

H. continentalis Blüthg.: Duitsland (niet NO), Zwitserland, N. Italië, Frank¬ 

rijk. Mij is deze soort nog bekend uit Tirol, België (Ardennen) en Luxemburg. 

Uit deze gegevens blijkt, dat er zich in Rijnland een menggebied bevindt van 

deze twee soorten. Hoewel ik vermoed, dat alle tot nu toe als H. smaethmanellus 

K. gedetermineerde bijen uit Zuid-Limburg tot H. continentalis Blüthgen behoren, 

is het dus niet onmogelijk, dat ook eerstgenoemde nog in Nederland voorkomt. 

4. Halictus sexnotatulus Nyl. (sensu Blüthgen in Schmiedeknecht 1930). Van 

deze soort ving ik 1 ; 9 te Vledder (Dr.) op 22.IV.1957. Deze soort is nieuw 

voor de Nederlandse fauna. H. sexnotatulus Nyl. is bekend van Bremen, Lenin¬ 

grad, Mongolië, Zweden (Alfken 1897) en Oost-Pruisen (Möschler 1938). 

5. Halictus pygmaeus Schck. Op 14.VIII.1955 ving ik van deze soort 1 $ 

op de Bemelerberg (Z.L.). Ook deze soort is nieuw voor de Nederlandse fauna. 

Blüthgen in Schmiedeknecht 1930 geeft deze soort op voor Zuid-Duitsland en 

het zuidelijk deel van Midden-Duitsland. Zuid-Limburg vormt dus een NW. 

voorpost van dit verspreidingsgebied. 
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Summary 

New and rare species for the Netherlands fauna, as well as remarks about new 

localities, plants, and geographical distribution in general are recorded. 

Hilversum, Lorentzweg 183. 
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Vangsten van zeldzame Lepidoptera in 1957 en eerder, en 

vijf nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna 

door 

G. A. BENTINCK 

Op de 90e Wintervergadering van 23 februari 1958 demonstreerde ik de vol¬ 

gende Lepidoptera, welke van bijzondere betekenis voor de Nederlandse Fauna 

zijn: 

a. Het was in juni 1954, dat de heer Camping mij een zending van pas uitge¬ 

komen rupsjes zond van Acantbopsyche atra L. (opaoella H.S.), afkomstig uit 

Norg. Ik heb deze 80 à 100 rupsjes met veel zorg getracht op te kweken. Dit was 

buitengewoon lastig. Ieder jaar stierven er vele van en het geheel duurde tot juli 

1957, nadat ze drie maal overwinterd hadden. Ten slotte bleven er maar vier 

levende rupsen over. Van dit aantal verkreeg ik slechts drie $ ; $ , die, zoals dat 

bij de grote Psych 1 den regel is, niet de zak verlaten, doch daarin sterven. Het 

vierde exemplaar v/as een $ . Gedurende de eerste hitteperiode van juni 1957 

kv/am de pop te voorschijn, doch stierf zonder uit te komen, hetgeen erg jammer 

was. 

b. Een zeer fraai exemplaar van Lycophotia molothina Esp. op 16 juni 1957 te 

Amerongen gevangen. 

c. Enige exemplaren van Arenostola elymi Tr. en A. extrema Hb. en een van 

Semiotbisa signaria Hb. van 28 tot 30 juni 1957 op Terschelling gevangen. 

d. Een exemplaar van Rerizoma blandiata Schiff. (adaequata Bkh.) op 8 juli 

1957 te Meerssen gevangen; (vermoedelijk het 7e exemplaar voor Nederland). 

e. Gedurende de nachten op Terschelling, onder c. genoemd, was de vangst van 

Microlepidoptera zeer goed. Dit viel juist gedurende de eerste hitteperiode. De 

volgende soorten, waarvan ik een tot meerdere exemplaren heb gevangen, zijn 

zeker waard voor vermelding: Schoenobius gigantellus Schiff., Homoesoma nim- 

bella Dup. en H. saxicola Vaugh. De eerste van deze beide werd te voren nooit in 

de duinstreken gevangen, terwijl de tweede uitsluitend in die streken werd waar¬ 

genomen. Voorts Anerastia lotella Hb. in vele variëteiten: effen gekleurd, met 

geprononceerd witte voorrand, met sterk getekend aderstelsel, enz.; Glyphypterix 

struvei Ams.; Gelechia streliciella H.S., Brachmia inornatella DgL: Xystopbora te¬ 

tra gonella Stt. ; Coleopbora therinella Tgstr.; en Col. atriplicis Durr. (welke soort 

te voren in 1939, alleen aan het Zwin, vlak aan de Belgische grens, door de heer 

Janmoulle werd gevangen als nieuw voor onze fauna). 

f. Een exemplaar van GraphoUtha janthinana Dup. op 6 juli 1957 te Meerssen 

gevangen. 

g. Een exemplaar van Coleopbora inulifolia Benander op 23 juli 1936 te Meers¬ 

sen gevangen. Deze soort werd destijds in 1942 te Nieuwkoop door Doets ont¬ 

dekt als nieuw voor onze fauna. Genoemd exemplaar uit Meerssen is dus van 

oudere datum. Dit werd ontdekt door de heer Jäckh, die onlangs verschillende 

Coleopbora-exemplaren uit mijn collectie naar de genitaliën onderzocht. 

h. Een exemplaar van Xystopbora lutulentella Z., op 2 augustus 1957 en twee 

exemplaren van Tinea pi er cell a Bntk., alsmede een van Tinea columbariella Wek., 

op 11 en 17 juni te Amerongen gevangen. 
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i. Een exemplaar van Gelechia obsoletella F.R. op 28 juni 1957 op Terschelling 

gevangen. Deze soort is nieuw voor de Nederlandse fauna. 

j. Een exemplaar van Borkhausenia flavifrontella Hb. op 13 juni 1869 te 

Oosterbeek gevangen door Snellen. Dit exemplaar ontdekte ik in de Neder¬ 

landse collectie van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden. Het is 

thans als nieuw voor de Nederlandse fauna te beschouwen. Met toestemming van 

het Museum mocht ik dit dier hier vertonen. 

Het klink zeer vreemd deze soort als nieuw voor onze fauna te melden, daar 

de soort reeds lang te voren als zodanig bekend was. Doch hier school een fou¬ 

tieve benaming. De reeds eerder vermelde soort heet eigenlijk Borkhausenia jose- 

phinae Toll (zie hierover: Polska Akademia Nauk. Anales Zoologici, Warszawa 

30.111.1936, 16 (13): 185—186), waarin beide soorten beschreven zijn. De ge¬ 

wone soort josephinac Toll onderscheidt zich vooral doordat de eerste twee vlek¬ 

ken der voorvleugels schuin boven elkaar staan, de bovenste duidelijk dichter bij 

de wortel dan de onderste; vliegtijd eind juni, juli tot half augustus. Bij de zeld¬ 

zame soort flavifrontella Hb. staan deze beide vlekken loodrecht boven elkaar; 

vliegtijd half mei tot 15 juni. Ik onderzocht hiervoor de bekende collecties in onze 

Musea, doch trof slechts één exemplaar aan. In Polen komt deze soort veel meer 

voor; hoe westelijker men komt hoe zeldzamer. In West-Duitsland volgens Jäckh 

vrij zeldzaam. 

k. Namens de heer VaRi uit Pretoria meld ik twee nieuwe soorten voor de 

Nederlandse fauna, te weten: drie exemplaren van Coleophora (Eupista) serpyl- 

letorum Hering op 2 juli 1946 te Egmond aan Zee gevangen en eveneens op 

22 juli 1950 aldaar door de heer Doets gevangen, waarvan ik er twee kreeg, 

die hierbij rond gaan. Verder twee exemplaren van Coleophora (Eupista) syl- 

vaticella Wood, op 27 mei 1946 en op 29 mei 1946 van Eperheide. 

l. Aangezien door een paar buitenlandse Microlepidopterologen de veronder¬ 

stelling geopperd werd, dat Pammene snellenana Bentinck identiek zou zijn met 

P. luedersiana Sorh., besloot ik deze zaak nader te onderzoeken. Door de wel¬ 

willende bemiddeling van Dr. Diakonoff kreeg ik twee exemplaren van P. lue¬ 

dersiana uit het Museum in Wenen toegezonden. Deze soort was mij tevoren ge¬ 

heel onbekend. Maar na ontvangst van deze uit Wenen bleek mij, dat ze geheel 

anders waren dan P. snellenana, doch opvallend gelijk aan twee der drie exem¬ 

plaren, die ik bezat van P. pinetana Schlag. Bij nader onderzoek bleken deze twee, 

die ik steeds niet erg vertrouwd had, inderdaad P. luedersiana te zijn. Bij een 

vergelijking in de Museumcollecties te Amsterdam en Leiden ontdekte ik eveneens 

resp. een en twee exemplaren van luedersiana; totaal dus vijf inlandse exemplaren, 

afkomstig uit Kuikhorne en Amerongen. P. luedersiana Sorh. is dus nieuw voor 

de Nederlandse fauna. Uitvoerig zal dit alles beschreven worden met foto’s in het 

Tijdschr. Entom. 1958, 101 (1): 47—50. 

m. Daar er steeds veel belangstelling is voor de fauna der Waddeneilanden, 

ook wat Lepidoptera-soorten betreft, meen ik goed te doen, om behalve het reeds 

vermelde uit Terschelling, ook verdere Microlepidoptera van enige betekenis te 

melden, die ik op de drie bewuste nachten, vermeld onder c, ving of waarnam. 

De zeer algemene soorten, over het gehele land verbreid, noteerde ik niet. 

De betere soorten zijn als volgt: Melissoblaptes bipunctanus Z., Chilo phrag- 

mitellus Hb., Ac ail a comariana Z., Tortrix bergmanniana L., Steganoptycha rubi- 
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ginosana H.S., Semasia citrana Hb., Epiblema expallidana Hw., Bactra jurfurana 

Hw., Bryotropha similis Stt, Stathmopoda pedella L., Coleophora deauratella Z., 

Col. laripennella Zett, Col. caespititiella Z., Elachista biatomella Stt. en O poste ge 

salaciella Tr. 

n. Ten slotte een exemplaar van Saturnia pyri Schiff, op 2 augustus 1957 te 

Amerongen gevonden in de auto van de Nederlandse militaire attaché uit Ankara, 

die reeds drie weken met verlof in Nederland was, in welke auto hij gereisd had 

via de Balkan, Hongarije, Oostenrijk en Duitsland. Het is niet mijn bedoeling 

deze soort als nieuw voor de Nederlandse fauna te beschouwen, aangezien het 

niet bekend is waar dit dier binnen de auto gevlogen is, doch zeer waarschijnlijk 

in Turkije of onderweg naar Nederland. Ter Haar maakt melding van twee ge¬ 

vallen van vangsten uit Nederland, n.l. uit Noordwijk en uit de Baronie van 

Breda, vermeld in de Bouwstoffen 1 : 9 en 1 : 240, doch de juistheid hiervan is 

niet meer na te gaan. 

Summary 

Discussion of a number of Macro- amd Microlepidoptera, most of them rare, and 

5 new for the Netherlands fauna. 

Kasteel Amerongen. 

Over enige afwijkende exemplaren van Macrolepidoptera 

door 

S. R. DIJKSTRA 

Op de 90e Wintervergadering demonstreerde ik de volgende merkwaardige 

vlinders: 

a. Een gynandromorf exemplaar van Plebejus argus L., helaas tamelijk af ge vlogen; 

links voor- en achtervleugels van een $ , rechts beide vleugels als van een $ . 

b. Een geheel zwarte vlinder, die Lymantria dis par of Lym. monocha kan zijn. 

Volgens Ter Haar behouden de zwarte ex. van monacha een witte halskraag 

en kop. Bij het bewuste exemplaar, een $ , zijn beide echter zwart, waarom ik 

aannam dat het een dispar zou zijn (de heer Lempke constateerde evenwel 

tijdens de vergadering, dat het een zeldzame vorm van L. monacha L. is). 

c. Een melanistisch exemplaar van Phigalia pedaria Fabr., $ met zwartgroene 

vleugels, waarvan de aderen koolzwart zijn bestoven. Waarschijnlijk is dit de 

var. monacharia Stgr., jarenlang uitsluitend in Engeland aangetroffen, doch in 

1949 ook in Z. Limburg gevonden. 

Summary 

Description of a gynandromorphic specimen of P. argus L. (left $ , right $ ), 

of a rare form of L. monacha L., and of a melanistic specimen of Ph. pedaria F. 

Zutphen, Ruysdaelstraat 16. 
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Macrolepidoptera in 1957 

door 

T. H. VAN WISSELJNGH 

Evenals vorige jaren wil ik U weer een kort overzicht geven van de vangst van 

Macrolepidopera in het afgelopen jaar. Was ik de laatste jaren steeds weinig 

enthousiast over de bereikte resultaten, thans zal mijn overzicht over 1957 geheel 

in mineur zijn gesteld. 1957 toch was het slechtste jaar zowel wat kwantiteit als 

wat kwaliteit van de vangsten betreft, sinds het einde van de wereldoorlog. 

Verleden jaar gaf ik een overzicht van het aantal soorten, dat ik in de periode 

1946 t/m 1955 telkens tot de eerste en de 15e van iedere maand had waarge¬ 

nomen en vatte dit samen in een grafiek, waarin de maxima, de minima en het 

gemiddelde aantal soorten op genoemde data gedurende die 10-jarige periode 

waren aangegeven . 

Wat de maxima betreft was 1952 tot 1 september het gunstigste jaar, daarna 

gingen eerst 1951 en ten slotte 1954 hierboven uit, in welk jaar een totaal van 

482 soorten werd bereikt. De minima vielen tot 15 juli in 1955, uiteindelijk was 

echter 1948 het slechtste jaar met 418 soorten. 

Naast de lijnen van maxima, minima en gemiddelden gaf ik het verloop van 

de vangsten in het klimatologisch eigenaardige jaar 1956, waaruit bleek, dat in dat 

jaar de vangst tot 15 mei beneden de minima bleef, in de eerste helft van augus¬ 

tus het gemiddelde van de voorgaande 10 jaren overschreed en daarna steeg tot 

slechts weinig beneden het maximum van 1954, nl. tot 472. 

Thans toon ik U dezelfde grafiek, waarin in rode lijn het verloop gedurende 

het, wat de weersomstandigheden betreft, wel zeer ongunstige jaar 1957 is aan¬ 

gegeven. 

Zoals hieruit blijkt, bleef het aantal waargenomen soorten tot 15 mei slechts 

weinig beneden het gemiddelde van de periode 1946 t/m 1955. Op 1 juni was 

het hier ver beneden, doch steeg door de warme periode in eind juni en begin 

juli sterk, zodat op 15 juli het gemiddelde weer was bereikt; daarna vertoont de 

lijn een knik, zoals we deze in andere jaren op 1 augustus zien (behalve in 1956, 

toen de knik zich pas op 15 augustus voordeed) en bleef daarna tot 15 september 

steeds verder beneden het gemiddelde; na 1 augustus zelfs beneden de lijn van 

de minima. Vermoedelijk ten gevolge van het zachtere weer in einde september 

en begin oktober trad weer een kleine stijging op, die echter niet voldoende was 

om het minimum van 1948 te bereiken. 1957 was dan ook het jaar, waarin ik na 

de oorlog het geringste aantal soorten waarnam, nl. 411. 

Behalve dat het totale aantal waargenomen soorten in 1957 klein was, ook het 

aantal soorten dat per avond op de lamp kwam, was uitgezonderd in de warme 

periode in juni-juli steeds zeer gering, terwijl ook het aantal exemplaren van bijna 

alle soorten klein was. Bovendien werden in 1957 slechts zeer weinig zeldzame 

soorten aangetroffen, zodat ik U ditmaal niet veel bijzonderheden kan tonen. De 

belangrijkste waren nog: Amathes agathina Duponchel op 30 aug. 1957, Noto- 

donta tritophus Esp. op 13 aug. 1957 en Cryphia raptricula Schiff, op 10 juli 1957, 

alle op licht te Epen (L.). 
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Afwijkingen: 

Erannis, leucophaearia Schiff., f. funebraria Thierry Mieg op 11 maart te Aerden¬ 

hout. Deze zwarte variëteit wordt in de duinen zeer zelden aangetroffen. Het ge¬ 

vonden exemplaar is bovendien abnormaal groot. 

Apamea crenata Hufn. (rurea F.) op 24- mei 1957 te Aerdenhout Een bont¬ 

gekleurde tussenvorm tussen de lichte en de effen bruine vorm. 

Noctua interjecta Hb. Op 17 juli 1957 te'Epen een groot exemplaar met vrijwel 

effen lichtbruine voorvleugels en achtervleugels met smalle band, dat ik voor de in 

ons land nog niet waargenomen f. inter jecta Hb, houd. 

Van de in 1955 voor het eerst gevangen f. aureontgra Kennard, van Harpyia 

furcula Clerck waarvan ik reeds vangsten in Epen in 1955 en 1956- vermeldde, 

kwamen ook in 1957 in Epen weer meerdere exemplaren op de lamp. 

Op 2 augustus 1957 verscheen op de lamp te Epen een donker exemplaar van 

Harp y ia bifida Hb., dat iets doet denken aan de hierboven vermeldde f. aureo- 

migra van furcula. 

Epione repandaria Hufn. (apiciaria Schiff). Op 8 oktober 1957 te Aerdenhout 

een exemplaar zonder een spoor van de blauwgrijze tint in het achterrandsveld 

der vleugels: f. demarginata Heilwegen. Een dergelijk exemplaar ving ik eerder te 

Aerdenhout in september 1953. 

Van dezelfde soort toon ik nog een exemplaar van f. glabra Lempke, gevangen 

op 30 juni 1938 te Wassenaar. 

Massavluchten van Macrolepidoptera nam ik in 1957 niet waar, alleen 

op 29 juli kwamen bij stil koel weer (15°—14°) massa’s exemplaren van de 

stippelmot Hyponomeuta malmellus Z. op de lamp te Epen. 

Afwijkende vangdata: 

Hieromtrent wil ik alleen vermelden de vangst op licht te Aerdenhout van 

Trigonopbora meticulosa L. op 5 april 1957. Vermoedelijk was dit een overwin¬ 

terd exemplaar. 

Ten slotte wil ik nog een paar mededelingen doen over de vangsten gedurende 

de zomervergadering op Terschelling, welke juist viel in de korte warme periode 

in einde juni en begin juli 1957. Volgens mijn aantekeningen werden tussen 

28 juni en 2 juli precies honderd soorten Mecrolepidoptera waargenomen, waar¬ 

van de belangrijkste waren : 

Arenostola elymi Tr., zeer veel op licht. 

„ extrema Hb., verscheidene op licht. 

Dendrolimus pint L., meerdere op licht. 

Comacla senex Hb., enige op licht. 

Zanglognatha cribrumalis Hb., meerdere. 

Mytbimna lit oralis Curt., 1 op licht. 

Atolmis rubricollis L., enige op licht. 

Cbilodes maritima Tauscher, 1 op licht. 

Semiothisa signaria Hb., 1 op licht. 

Stam opus fagi L., enige op licht. 

Agrotïs ripae Hb., veel op licht. 
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Summary 

The year 1957 was very bad for lepidopterologists; the numbers of captured 

species and the number of observed specimens per species have been lower than 

in many foregoing years. The author gives an enumeration of interesting specimens 

and capturing dates. 

Aerdenhout, Vogelenzangseweg 22. 

Hydraecia petasitis Dbld. reeds in 1946 in Nederland gevangen 
door 

G. F. WILMINK 

Bij het lezen van de mededeling van W. J. Boer Leffef in Ent. Ber. 16 (1956): 

18 over de vangst van het eerste Nederlandse exemplaar van H. petasitis Dbld. 

herinnerde ik mij, dat zich onder de exemplaren van H. mie ace a Esp. in mijn col¬ 

lectie ook een ex. bevond, dat door zijn forsere bouw en donkere kleur zich onder¬ 

scheidde van de andere. Het dier ving ik te Goes op 4.VIII.1946 op licht. 

Er bestond bij mij al lang twijfel of dit wel een micacea zou zijn. Daar ik geen 

vergelijkingsmateriaal bezat, bleef het echter daarbij, tot ik de afbeelding in boven¬ 

genoemde publicatie zag. Alle twijfel werd weggenomen, toen de heer Boer 

Leffef verleden jaar tijdens een bezoek aan Groningen de vlinder kon bekijken. 

Hij bevestigde mij, dat mijn dier zonder twijfel een petasitis was. 

Het eerste Nederlandse exemplaar van deze soort werd dus reeds in 1946 door 

mij te Goes (Zld.) gevangen. 

Summary 

The first Dutch Hydraecia petasitis Dbld. was taken at Goes (prov. of Sealand) 

on 4.VIII.1946. 

Groningen, Gorechtkade 99B. 

Opmerkingen over Nederlandse Macrolepidoptera 

door 

M. W. CAMPING 

Onderstaand geef ik een overzicht van de vlinders, welke door mij tijdens de 

90e Wintervergadering werden besproken: 

I. Enkele minder algemene en zeldzame soorten uit het moerasgebied van mid- 

den-Friesland. Deze zijn grotendeels reeds vermeld in Ent. Ber. 15 : 192 (1954) 

en 426 (1955). 

Nieuwe ontdekkingen in dit gebied zijn de volgende: 

a. Schrankia costaestrigalis Stph., komt door het gehele land verspreid op voch¬ 

tige plaatsen voor. 

b. Tholomiges turfosalis Wocke, was tot nog toe hoofdzakelijk bekend van het 

veen bij de St. Jansberg bij Piasmolen en uit de Kortenhoefse plassen. 
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c. Coenotephria sagittata F. Naar deze soort, waarvan de rups uitsluitend leeft 

van de zaadtrossen van poelruit, Thalictrum flavum L., had ik al jaren tever¬ 

geefs gezocht. In 1956 vond ik bij toeval een enige mm groot rupsje. Een hand¬ 

vol meegenomen zaadtrossen bleek later ongeveer 250 rupsjes te bevatten ! De 

soort is erg lokaal, is trouwens in geheel Noord- en West-Europa een zeldzaam¬ 

heid, en was tot nog toe niet uit het noorden van ons land bekend. 

2. Twee afwijkende vormen van dagvlinders, t.w.: 

a. Aporia crataegi L., f. suf fusa Tutt, waarbij de zwarte beschubbing zich over een 

groot deel van de vleugels heeft uitgebreid. 

b. Fabriciana niobe L., f. pelopia Borkh. Gezien de grote zeldzaamheid is dit 

waarschijnlijk een recessieve vorm. 

3. Twee zeldzaamheden uit de duinen, nl.: 

a. Sphecia crabroniformis Lewin, een zeer lokale soort. 

b. Scopula emutaria Hb., een spannertje, dat hier en daar in de duinen voor¬ 

komt. 

4. Enkele Heliothis-soorten, nl: 

a. peltigera Schiff., gevangen op Vlieland. 

b. obsoleta F. (armigera Hb.), gekweekt uit een rups, gevonden bij Leeuwarden 

op tomaat. Deze soorten heten erg op elkaar te gelijken. Met de meeste dieren, die 

hier worden gevangen en die hier uiteraard nogal afgvlogen arriveren, zal dit 

inderdaad wel het geval zijn. Tussen deze afgevlogen peltigera en gekweekte 

obsoleta is het verschil echter wel erg groot. 

c. dipsacea L., een soort, die in de duinen vrij geregeld voorkomt. 

d. maritima De Grasl., in de heidestreken in het Z.O. van ons land een geregelde 

verschijning, echter pas de laatste jaren ook uit de duinen bekend. 

5. Enkele Macro-Psychiden. 

a. Acantopsyche atra L. (opacella H.S.), tot nog toe zeer sporadisch in een enkel 

ex. uit ons land vermeld. In 1949 vond ik enkele ledige zakken tussen Norg en 

Roden. Pas in 1954 gelukte het mij een aantal „bewoonde” zakken, waaronder 

enkele $ $ , te verzamelen. Van deze heb ik de soort ab ovo gekweekt. 

b. Pbalacropteryx graslinella Bsd., een zeer lokale soort, die in het N. misschien 

wat meer voorkomt dan in de rest van het land. Kenmerkend voor deze soort is 

de overdwarse bevestiging van het voor de zak gebruikte materiaal. Tevens wordt 

algemeen als kenmerk voor de rups opgegeven, dat de zak dicht bedekt is met 

wollig spinsel. Dit geldt naar mijn ervaring echter alleen, nadat de rups de zak 

ter verpopping heeft vastgesponnen. Zakken, waarin zich nog rupsen bevinden, 

zijn nl. niet met spinsel bedekt. 

6. Een serie exemplaren van Hydraecia lu cens Frr., een tot nog toe lokale soort, 

die echter in het Fochteler Veen (hoogveen!) een zeer gewone verschijning is op 

de lamp en op bloeiende Molinia coerulea Moench. Ook in de „Oude Venen” 

(laagveen) werd één exemplaar gevangen. 

Summary 

Discussion of various species of Macrolepidoptera which are of interest to the 

Netherlands fauna. 

Leeuwarden, Robert Kochstraat 25. 
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Anaea leonida (Cr.) (Lep.) 
door 

G. KRUSEMAN 

Het Zoölogisch Museum te Amsterdam ontving van de heer E. H. Jonkers te 

Paramaribo een kleine zending vlinders, welke door hem in Suriname gevangen 

waren. 

In deze zending bevindt zich een exemplaar van een Anaea-soort uit een 

savannebos bij Zanderij, welke overeenkomt met de figuren C en D van plaat 

388 in Cramer, Uitlandsche Kapellen, 1782, deel 4. 

Uit de literatuur heb ik de indruk, dat dit dier, sinds Cramer het afbeeldde, 

de lepidopterologen nooit meer onder ogen is gekomen. Noch Staudinger & 

Schatz, 1887, Exotische Schmetterlinge 1 : 180, noch Röber in Seitz 5 : 585 

hebben ooit een exemplaar van dit dier gezien. 

Cramer beeldt op pl. 388 C—F twee dieren onder de naam Anaea leonida af 

als $ en 9 ; zij worden op p. 203 van de tekst beschreven. Het „ 9 ” (E en F) 

is het $ van Anaea eribotes (F.), zie Stichel, Lepidopterorum Catalogus 93 : 

766. 

Het dier als $ op plaat 388 C en D afgebeeld, is de soort welke ik ter ver¬ 

gadering liet rondgaan en waarvan een foto hierbij wordt afgedrukt (fig. 1 en 2). 

Fig. 1. Anaea leonida (Cr.), $ , Suriname 1957, bovenzijde; fig. 2. zelfde exemplaar, 

onderzijde; fig. 3. A. leonida (Cr.), $ lectotype, bovenzijde; fig. 4. zelfde exemplaar, 

onderzijde. 
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Stichel (l.c.) evenals Kirby 1871, A Synonymic Catalogue of Diurnal Lepido- 

ptera, p. 277, No. 22, beperkt Anaea leonida (Cr.) tot dit dier (Cramer pi. 388 

C en D). 

Door deze bijzondere vangst is dus het vaderland Suriname onomstotelijk komen 

vast te staan. 

In het aanhangsel door Stoll, 1791, op Cramer, Uitlandsche Kapellen, pl. 6, 

f. 2a en 2b, worden de rups en de pop afgebeeld, welke dus betrekking hebben op 

A. leonida (Cr. p.p.) of op A. eribotes (F.) = A. leonida (Cr. p.p.) De be¬ 

trokken rups leeft op „den Wilden Pruim-Boom, welke in Surinamen groeit”, l.c. 

p. 27. 

Dr. A. Diakonoff berichtte mij, dat in het Rijksmuseum van Natuurlijke 

Historie te Leiden twee exemplaren van A. leonida staan, welke van Cramer af¬ 

komstig zijn. Een dezer dieren, in wijze van opzetten geheel overeenkomende met 

Cramer’s afbeelding, werd door Dr. Diakonoff als lectotype aangewezen. Ook 

dit exemplaar kon ik ter vergadering tonen en een foto ervan wordt hierbij ge¬ 

publiceerd (fig. 3 en 4). 

Van deze plaats wens ik de heer Jonkers geluk met deze vangst en betuig ik 

hem de oprechte dank van het Zoölogisch Museum, voor deze zending vlinders. 

Summary 

The first recent specimen of A. leonida (Cr. p.p.) and its lectotype in the Lei¬ 

den Museum (plate 388 C—D in Cramer, 1782) are discussed and figured. 

Amsterdam-O., Zoölogisch Museum, Zeeburgerdijk 21. 

De Nederlandse Prachtvliegen (Dipt., Otitiidae) 

door 

W. J. KABOS 

De kleine Acalyptratae-familie der Otitiidae (Ortalidae) levert nog steeds 

moeilijkheden op wat de systematische omgrenzing aangaat. Nauw verwant met de 

Boorvliegen (Trypetidae), verschillen zij daarvan door de nooit onderbroken costa 

en het beperkt zijn der frontaalborstels tot de top van het voorhoofd. 

Terwijl sommige systematici een groot aantal kleine families handhaven, zijn 

anderen, zoals Hendel, voor versmelting. Volgens Hennig bezitten alle echte 

Otitiidae een behaarde aedeagus, zonder glans penis. Op grond van dit kenmerk 

moet volgens zijn opvatting Seioptera niet tot de Ulididae maar tot de Otitiidae 

gerekend worden. Ik beschouw Seioptera eveneens als een echte Otitiide. 

Het genus Myrmecomyia behoort volgens mijn indeling ook tot de Otitiidae en 

dus niet tot de Platystomidae. Een glans penis ontbreekt bij dit genus. 

Voor Myennis octopunctata voel ik veel voor plaatsing in de familie der Oti¬ 

tiidae, omdat de Pterocallidae typisch nearctisch zijn. 

Verwijderen wij Seioptera uit de Ulididae en Myennis uit de Pterocallidae, dan 

houden wij 8 genera over, nl. Seioptera, Myennis, Tetanops, Ptilonota, Herina, 

Melier ia, Meckelia en Myrmecomyia. 

De oekologie van de prachtvliegen is uiterst slecht bekend. De Meijere en zijn 
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leerlinge mevr. B. DE Vos-de Wilde beschreven de larve van Myennis octopunc- 

tata, gevonden achter boomschors. Deze saprofage larve is glad en bezit aan de 

onderzijde van de segmentgrenzen kleine tandjes. 

Seioptera vibrans is gekweekt uit tuinaarde en uit tomaten. Door mij werden in 

de loop der laatste 10 jaren enkele soorten gekweekt, waarvan de metamorfose 

onbekend was. 

Ik verkreeg Alelieria omissa uit riet, M. cana uit Artemisia maritima, Ptilonota 

uit grote Luzuld s, Herina palustris uit Schoenus nigricans. De vliegen zijn ge¬ 

bonden aan bepaalde biotopen, waar de voedselplanten voorkomen en treden veelal 

massaal op. In Nederland zijn tot dusver geen gevallen van schade bekend ge¬ 

worden. De Seioptera-vliegen. schijnen op dode insecten af te komen. Ik trof een 

aantal exemplaren zuigend aan op een dode rups. Door anderen is dit bevestigd. 

Overigens zijn er geen gegevens bekend over de oecologie. 

De verspreiding der uit Nederland bekende soorten is als volgt: 

Tetanops myopina Fall., Dipt. Suec. Ortalid., p. 2, no. 1, 1820. ,,Tetanops 

(myopina) albicans, pedibus pallidis; maculis abdominis quadratis oppositis nigris; 

alis albis, fuscomaculatis.” 

Deze soort is typerend voor de Helm-Zandhaverassociatie. Zij verbergt zich 

onder zand en vliegt zelden. Bekend uit een groot aantal kustplaatsen en ook van 

de Noordzee-eilanden. Verder bekend van Soesterheide, Vollenhove, Zuidlaren, 

Beetsterzwaag en Hilversum. 

Ptilonota guttata Mg., S.B. 6 : 380. „Cinerea; thorace lineis duabus fuscis; abdo- 

mine maculis dorsalibus albidis; vitta frontali antennisque rufis; alis fuscanis albo- 

guttatis.” 

Zeldzaam. Alleen bekend uit Gulpen (v. d. Wiel), Valkenburg (Kabos), 

Schin op Geul (Kabos). 

Herina frondescentiae L., Fauna Suec., 1761, no. 1881. „Alis nigris; fasciis duabus 

punctisque duobus albis; corpore nigro.” 

Vrij zeldzaam, maar van vele vindplaatsen bekend. 

Herina palustris Mg., S.B. 5 : 281. „Nigra nitida; fronte tarsisque posterioribus 

rufis; alis basi costa punctoque apicali dilute fuscis.” 

Op vochtige plaatsen soms algemeen. Bekend van Texel, Terschelling, Ameland, 

Schiermonnikoog, Groesbeek, Bunde, Empe, Wassenaar. 

Herina nigrina Mg., S.B. 3 : 279- „Nigra nitida; capite rufo; pedibus nigris; 

alis fasciis duabus abbreviatis maculaque trigona apicali fuscis = H. germinitionis 

Rossi 1807. 

In Nederland zeldzaam. Bekend van Gulpen, Bunde, Sittard, Epen en Gronsveld. 

Melieria crassipennis Fabr., Ent. Syst. 4 : 357, no. 185. „Musea (crassipennis) 

cinerea abdomine nigrofasciato, alis lacteis: fasciis quatuor abbreviatis nigris.” 

Tussen riet en zoet water. Langs de rivieren en in de Utrechtse plassen. Ook in 

Zuidholland, Groningen en Friesland. Vaak verwisseld met M. omissa. 

Melieria cana Loew., Berl. entom. Zeitschr. 2 : 374, IV, 1, 1858. „Ortalis cana, 

unicolor, capite flavescente, alae venis testaceis maculisque nigris.” 

Zeldzaam, bekend uit zilte schorren. 
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Mœlieria picta Mg., S.B. 5 : 276. „Cinerea; abdomine nigro-fasciato; capite rufo; 

pedibus nigris; alis maculis quatuor fuscis.” 

Zeldzaam. Bergen op Zoom, Monnikendam, Vollenhove, Middelburg, Woens- 

drecht, Diemen, Terschelling. 

Meli er ia omissa Mg., S.B. 5 : 274. „Cinerea immaculata; pedibus totis rufis; alis 

fusco maculatis.” 

Algemeen tussen riet op zilte plaatsen. 

Meckelia urticae L. Fauna Suecica no. 1875. Fabr. Sp. Insectorum 2 : 453, no. 

98. „Musea (urticae) alis albis, puncto terminali fasciisque tribus distinctis fuscis.” 

Komt op dezelfde plaatsen voor als de voorgaande soort en eveneens massaal. 

Myrmecomyia rufipes Mg., S.B. 5 : 294. „Cephalia rufipes. Nigra; scutello pedi- 

busque testaceis.” 

Slechts éénmaal in Nederland gevangen door Dr. G. Barendrecht (Heerlen, 

3.VIII.1935). Het exemplaar behoort tot de variëteit nigripes, waarvan de poten 

zwart zijn. 

Myennis octopunctata Coq. „Thorax antice linea recta utrinque brevi; nigra, macula 

grisea quadrata in area nigra, punctis octo nigris in lineas 2 transversas, parallelas 

dispositis.” 

Deze vlieg loopt met vibrerende vleugels op Populus-stammen en is vrij zeld¬ 

zaam. Bekend van Boxtel, Nuth, Ossendrecht, Denekamp, Schalkhaar, Venlo, 

Elburg, Amsterdam, Utrecht, Nieuwersluis, Breda, Zutphen, Diepenveen. 

Seioptera vibrans L. Fabr. (Sp. insect. 2 : 450, no. 81). „Musea (vibrans) alis 

attaque les petits insectes à téguments mous.” 

Niet zeldzaam en zeer verbreid. Volgens SéGUY is deze soort: „carnivore, 

attaque les petits insectes à téguments mous.” 

Summary 
' 

Discussion of the Netherlands species of Otitiidae (Diptera). 

Amsterdam Z. 1, Van Baerlestraat 261. 

Te koop. Beirne, British Pyralid and Plume Moths f. 5; Step, Bees, Wasps and allied 

Insects f. 7,50; Colyer & Hammond, Flies British Isles f. 11,50; Evers, Nederl. Kevers 

f. 5,50; V. D. Wiel, Welke kever is dat? A3; Sorhagen, Kleinschmetterl. Mark Branden¬ 

burg f. 3; Wllemse, De in Nederl. voork. Oorwormen f. 0,25; Lems, Gaasvliegen f. 0,25; 

Heyligers & Lems, Dagvlindertabel f. 0,50; Benno, Bijen, Wespen en Mieren f 0,75; 

Kruseman & Piet, Tweevleugelige Insecten f. 1; complete serie Verkade albums f. 100. 

Primus oppomplamp f.15; M.L.-lamp, buizen en 30 m kabel f. 20; bijbehorende loop- 

lamp f. 5; partij glaskopspelden f. 1,50; 500 roestvrije spelden f. 2,50; grote partij span¬ 

blokjes f.10; partij spanplanken f. 2,50 (en diverse andere prepareerbenodigdheden). 

Porto voor koper. 

M. Kooi, Rembrant van Rijnstraat 22, Groningen. 
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Een nieuwe soort uit een oude collectie (Lep., Phalon.) 

door 

A. DIAKONOFF 

(Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden) 

Volgens de uitspraak van wijlen onze goede vriend en medelid, Uyttenboo 

gaart „kan men nergens zo goed verzamelen als in een oude collectie” ! Velen 

zullen deze uitspraak als juist erkennen. Ik geloof ook zeker dat in onze oude 

collecties nog heel wat interessante soorten schuilen, die verkeerd gedetermineerd 

zijn. Zojuist hebben wij op deze vergadering een voorbeeld hiervan van de Heer 

Bentinck vernomen; onlangs heb ikzelf iets dergelijks ervaren. 

Van het Museum te Parijs kreeg ik een vreemde soort van de familie Phaloni- 

idae ter determinatie, die na veel hoofdbrekens en pas met de vriendelijke 

Foto’s Mus. Leiden 

Fig. 1. ,,Euxanthis” alternana Steph., een nieuwe soort voor de fauna, „Breda, Loopsch., $ , 

27.V.1882” (Coll. Heylaerts, Mus. Leiden, genit. prep. no. 2250). Fig. 2. ,,Euxanthis” 

straminea Hw., een nauw verwante, algemene, inheemse soort. „Breda, $ , 25.V.1874, Vid. 

Zeiler” (Coll. Heylaerts, Mus. Leiden, gen. prep. no. 2255). 

hulp van de Heer Klimesch te Linz geïdentificeerd is als „Conchylis” chamomil- 

lana Herr.-Schäff., een soort die nieuw zou zijn voor de fauna van Frankrijk. 

Het werd in Van, Ile de Levant, gevangen. Bij ons komt de soort niet voor. 

Bij mijn pogingen om deze vreemde soort op naam te brengen heb ik de 

genitalia van een aantal exemplaren van ,,Euxanthis” straminea Hw. onderzocht. 

Toen werd ik al gauw verrast door de ontdekking van ,,Euxanthis” alternana 

Steph., onder het inheemse materiaal. Deze soort is aan straminea verwant. Zij 

komt elders in Europa en in Engeland voor, doch was bij ons nog niet bekend. 
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De mannelijke genitalia zijn uiterst karakteristiek en herkenbaar aan een knots¬ 

vormige, grote aedoeagus. Zij zijn zeer duidelijk afgebeeld door Pierce (Gen. 

Brit. Tortr., 1922, plaat 11; de vier onderste figuren beelden alternana en Stra¬ 

min ea naast elkaar af). De soorten zijn uiterlijk zeer gelijk, alternana is iets bleker, 

met minder duidelijke tekening, vooral met minder duidelijk schuin submediaan 

streepje, dat op de binnenrand rust. Een vergelijking van lange series van verse 

exemplaren zou mogelijk bruikbaarder uitwendige verschillen ter onderscheiding 

van de twee soorten opleveren, vooralsnog is het alleen door een onderzoek van 

de genitalia mogelijk, alternana met zekerheid te herkennen. 

Ik heb al het materiaal van stramïnea in de Musea van Leiden en Amsterdam 

onderzocht, doch daarbij slechts twee mannetjes van alternana aangetroffen, nl. 

in de collectie Heylaerts, afkomstig uit Breda, „Loopsch.”, op 27.V. en 29.VII. 

1882 verzameld. „Loopsch.” is een afkorting van Loopschans, zie Tijdschr. Entom. 

16 : 146, regel 17 van onderen. 

Summary 

When examining the genitalia of a number of „Euxanthis” straminea Hw., 

two specimens of ”Eux.” alternana Steph. were found, collected by Heylaerts in 

the neighbourhood of Breda in 1882. The species was not recorded from the 

Netherlands before. 

Epirrhoë tristata L. Op 10 mei 1957 ving ik in ,de Middachter bossen een exemplaar van 

Ep. tristata. Op 19 mei 1958 vloog de soort er niet zeldzaam op plaatsen in dennenbossen 

met ondergroei van Walstro (Galium silvaticum L.). 

H. G. van Galen, Haartsestraat, Aalten. 

Pararge aegeria L., f. antico-excessa Lempke, Exemplaren van het Bonte Zandoogje met 

extra ogen op de bovenzijde der voorvleugels zijn zeldzaam. In het laatste supplement van 

de Catalogus kon ik er maar vier vermelden. 

Foto Pi color, Nijmegen 

leen op de oorspronkelijke vergrote foto goed te zien. 

Bij het doorkijken van de col¬ 

lectie van de heer N. C. van der 

Vliet te Nijmegen zag ik een 

prachtig exemplaar met een extra 

oog vlak onder het normale, ge¬ 

vangen op 3 mei 1953 te Berg 

en Dal. Ik kreeg er later een 

uitstekende foto van toegezonden, 

die hierbij afgedrukt wordt. Het 

extra oogje is wat kleiner dan 

het normale. In de lichte vlek 
boven het oog staat bovendien 

nog een minuscuul puntje als 

eerste aanduiding van een derde 

apicale oogvlek, maar dit is al- 

— Lpk. 
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Een kweek van Melanargia galathea 
door 

N. C. VAN DER VLIET 

Het was op 29 juli 1956 dat ik tot mijn vreugde een doosje ontving met een 

papillot waarin zich 30 eieren bevonden van Aielanargia galathea L., afkomstig van 

een $ gevangen in Wijlre (L.). 

Ik plaatste een klein polletje Straatgras in een bloempot en zette er een glazen 

cylinder over heen; vervolgens strooide ik de eieren tussen het gras en bedekte het 

geheel met een stukje nylonkous. Daar ik bang was, dat ik de rupsen, die nog 

vóór de winter de eieren verlaten, de juiste overwintering niet kon verschaffen, 

doordat mijn tuintje doorgaans veel te nat is, was de heer Gerris direct bereid de 

zorg voor deze overwintering op zich te nemen. Hij plaatste de bloempot tegen 

de herfst bij hem in de tuin en schermde het geheel met een klein omgekeerd 

aquarium af, waarvan twee kanten van horregaas waren voorzien om de ventilatie 

te verzekeren. 

Volwassen rups van Melanargia galathea L. 

Toen wij in het voorjaar van 1957 de kweek inspecteerden, troffen wij tot onze 

spijt maar drie rupsen aan, terwijl het gras voor verreweg het grootste gedeelte was 

vergaan. Aangenomen kan worden, dat deze dieren, die zelfs in januari bij zacht 

weer al gaan vreten, voedseltekort hebben gehad. 

Van de drie rupsen kwam bij de heer Gerris 20 juni 1957 een prachtig gaaf 

$ uit. 

Een van de twee rupsen bracht het 18 juni tot een pop welke helaas nooit is 

uitgekomen. De derde verpopte zich einde juni en leverde mij 11 juli een prach- 

tig gaaf ? . 
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Later mocht ik van de heer Lempke nog vernemen, dat deze zeldzame vlinder 

in ons land nooit eerder is gekweekt. 

Summary 

Experiences in rearing M. galathea, a rare species in the Netherlands. 

Nijmegen, Marie Curiestraat 6. 

De mens als gastheer van Lucilia sericata Meigen 
door 

N. C. VAN DER VLIET 

Begin juli 1957 riep een huidarts te Nijmegen mijn hulp in voor een merk¬ 

waardig entomologisch geval, nl. het voorkomen van vliegemaden in wonden van 

een patiënt. 

Uit zijn uitvoerig ziekteverslag zijn de volgende punten voor ons van belang: 

Betreffende patiënt had reeds lange tijd grote zweren en exzeem aan beide 

onderbenen en voeten. Hij voelde zich enige dagen ziek en was naar het spreekuur 

gekomen. Bij een algemeen onderzoek bleek hij een hartafwijking te hebben (cy- 

anotisch en benauwd) en geestelijk niet meer volwaardig (ouderdomsverschijn- 

selen). De benen waren in onfrisse, doorgeslagen verbanden ingepakt. 

De patiënt werd dezelfde dag in het ziekenhuis opgenomen, waar de verban¬ 

den werden verwijderd. Toen werd de arts direct opgebeld, omdat er „beesten 

uit de wonden kwamen”. De patiënt had ettelijke zweren met ondermijnde randen, 

waarin talrijke maden rondkropen, waarmede de patiënt echter heel broederlijk 

omging, zoals wijlen St. Franciscus. De benen waren sterk zuchtig (oedeem). De 

rest van de huid maakte ook een zeer ongezonde indruk. 

Toen men mij waarschuwde, was het grootste deel van de maden reeds in een 

fysiologische zout- en -formaline oplossing gedaan, maar gelukkig kreeg ik nog 

bijtijds 6 maden in mijn bezit, waarvan 2 dood. De 4 levende heb ik op een 

kweekmedium gezet, dat door de heer van Dinther met succes was gebruikt voor 

het kweken van Musea domestica L. (Hondebrood (Flora-blokjes) werd 12 uur 

in water geweekt, afgegoten, daarna met een bakkersgistsuspensie overgoten en 

het geheel tot een kruimelige massa gekneed. Op deze massa werd een ± 1 cm 

dikke laag turfmolm gelegd om overtollig vocht te binden). 

Op 17 juli, 4 dagen na het begin van de kweek, trof ik 2 puparia aan onder de 

turf, op 20 juli nog 2. Op 31 juli waren de poppen uitgekomen en trof ik 2 $ $ 

en 2 $ $ aan. 

Br. Theowald was zo vriendelijk de dieren voor mij te determineren. Zij 

bleken te behoren tot Lucilia sericata Meig. 

Normaal leven deze dieren op mest, maar ook worden ze wel facultatief para¬ 

sitair aangetroffen in de achterdelen van schapen. Op deze laatste wijze zijn ze nu 

en dan schadelijk op Texel. 

Het was mij niet bekend, of de mens reeds vaker voor deze Lucilia als gastheer 

had gefungeerd, maar van verschillende zijden werd dit bevestigd, o.a. in de tro¬ 

pen en subtropen. Ook blijken in ons klimaat (gematigd) deze dieren zich vaak 

te vergrijpen aan gewond vee, doch onder speciale omstandigheden ook aan de 
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mens, bv. aan gewonden, die tijdens een oorlog niet direct werden opgehaald. De 

buitentemperatuur is van invloed. De aantastingen treden bij warmte meer op dan 

bij koude. In het hierboven beschreven geval kan ook worden aangenomen, dat de 

hete dagen in het begin van juli de ontwikkeling gunstig hebben beïnvloed. 

Summary 

Lucilia sericata using man as host. An old man proved to have larvae of this 

species in open wounds. After rearing the imagines could be determined. 

Nijmegen, Marie Curiestraat 6. 

Lorenz, H.? u. M. Kraus, Die Larvalsystematik der Blattwespen (Tenthredinoidea und 

Megalodontoidea). (Abhandlungen zur Larvalsystematik der Insekten, nr. l). Berlin, 1957, 

Akademie-Verlag. D.M. 38.—. 

Het is gezien de steeds groeiende belangstelling voor de systematiek van larven, niet te 

verwonderen, dat de larven der bladwespen ook weer eens een beurt hebben gekregen. Het 

werd trouwens tijd, want na het bekende werk van Brischke & Zaddach (1862—1885 !) 

was er geen samenvattend werk over de Europese bladwesplarven meer verschenen. 

Het in 1922 gepubliceerde werk van Yuasa heeft voornamelijk betrekking op Amerikaanse 

soorten, zodat wij voor Europa waren aangewezen op de vrij summiere beschrijvingen in 

het overigens voortreffelijke werk van Enslin. 
In deze leemte wordt nu, en naar reeds bij eerste kennismaking blijkt, op uitmuntende 

wijze, voorzien door het werk van Lorenz & Kraus. Ik ben weliswaar nog niet in de gele¬ 

genheid geweest het werk op praktische bruikbaarheid te toetsen, maar het is bij een derge¬ 

lijke gedegen bewerking niet aan te nemen, dat het in dit opzicht zou tegenvallen. 

In een betrekkelijk korte periode (1951—1954) zijn de auteurs er in geslaagd larven¬ 

materiaal van een zeer groot gedeelte der Middeneuropese bladwespen te verzamelen en te 

beschrijven, het laatste op ten dele originele wijze en toegelicht door vele uitstekende 

afbeeldingen. 

De schrijvers volgen het systeem dat door Ross en door Benson is ontwikkeld en door 

laatstgenoemde wordt gebruikt in zijn bewerking van de Engelse Symphyta in de serie 

„Handbooks for the identification of British Insects”. Dit geldt uiteraard niet voor de 

Nematinen, die in deze uitgave nog ontbreken. 

Het boek eindigt met een beschouwend hoofdstuk, waarin de door de larvenmorfologie 

gesuggereerde verwantschappen worden vergeleken met het systeem van Benson. Op enkele 

uitzonderingen na blijkt een voortreffelijke overeenstemming te bestaan, met name daar waar 

Benson oude en heterogene genera heeft onderverdeeld. Dat Benson’s samenvoeging van 

de Dolerinen met de Selandriinen geen steun vindt in de larvensystematiek, is zo’n uit¬ 

zondering, die trouwens maar weinigen verwonderen zal. Alles bij elkaar een voortreffelijk 

en hoogst welkom werk. —- G. Barendrecht. 

De oppomp lamp. Opgehangen voor een scherm of geplaatst op een op ,de grond liggend 

laken voldoet de vergasser mij minder dan wanneer ik er mee rond loop op een vangterrein 

en hem zo hier en daar neerzet. Zo maar gewoon op de grond, liefst op zand, niet op gras 

of tussen kruiden. Bij gebruik op de hei zet ik de lamp op een klein krukje, zodat het 

licht vrij over de hei uitstraalt. Geen laken of zo iets er bij. 

Natuurlijk is het aantal aanvliegers niet zo groot als bij de M.L.-lamp of bij de hoge- 

druk-kwiklamp en komen er percentsgewijze meer spanners dan uilen op. Op afgelegen 

terreinen echter* waar geen stroom te krijgen is, zijn de vergassers een uitkomst. Beide 

petromaxlampen, zowel de 350 als de 500 kaars, voldoen uitstekend. Geen gezeur meer van 

voorverwarmen met spiritus ! 

W. J. Boer Leffef, Korteweg 53, Apeldoorn (med. R.I.V.O.N.). 
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Studies on the biology of Indonesian Scolytoidea *) 

by 

L. G. E. KALSHOVEN 

Blaricum, Netherlands 

1. Xyleborus fornicatus Eichh. as a primary and secondary shot-hole borer in Java 

and Sumatra (second part) 

Occurrence of X. fornicatus in tea and castor plants. 

A small black Xyleborus sp. often met with as a borer in tea bushes in Java 

was first mentioned in a publication of Ch. Bernard in 1907. In papers published 

in 1908 and 1909 the same author gave additional information on the borer, 

which had been found in several localities and was considered a threatening 

danger, particularly in view of the ravages caused by a similar borer in tea 

plantations in Ceylon. The identity of the borer was not determined before 1911, 

after comparison with authentic specimens of X. fornicatus received from Mr. 

Green in Ceylon (Bernard 1912). 

Our own records on the occurrence of the shot-hole borer in tea in Java are 

the following: on Maswati Estate near Tjiandjur (leg. Leefmans, 1920); on 

Pasirdatar Estate on the S. slope of Mount Gedé at some 900 m elevation (in the 

collection of the Tea Experiment Station, Bogor, no year); in a recently dead 

unpruned tea bush in the Experimental Garden at Bogor, infested with some other 

ambrosia beetles, 1924 (leg. Kalshoven) ; on Bolang Estate, S.W. of Bogor, 

500 m, IX.1926 (in coll, of Tea Exp. Stat.) and on Galunggung Estate near 

Tasikmalaya, XII.1926 (leg. De Haan). These localities are all in W. Java and 

below 1000 m altitude. 

A specimen in the Leiden Museum carrying the label ’Holl. Indien, In thee, 

Tjipetir, 1902’ shows that the borer had already been observed some years before 

Bernard got to know it. Probably it was collected by Koningsberger, as 

Tjipetir is a Government Estate near Tjibadak, W. Java. It must have been 

identified by Eggers about 1925. 

X. fornicatus found boring in the frame of tea bushes in N.E. Sumatra 

was first mentioned in a report on pests observed in plantations in 1918 (Cor- 

PORAAL 1919, Eggers 1922). The species was again collected in limited numbers 

from tea branches at Bahbirong Ulu Estate, X.1921 (leg. Corporaal) and on 

an estate in the Siantar District, V.1923 (leg. Bernard). No other material ap¬ 

pears to have been submitted ever since. 

R. Menzel (1923), the entomologist of the former Tea Experiment Station in 

Bogor, alludes to a ’Xyleborus' as often occurring in tea in Java, particularly in 

sickly and weakened bushes. Evidently, this refers to X. fornicatus. Furthermore, 

*) The author gratefully acknowledges that the preparation of this paper has been made 
possible thanks to a grant received from the Netherlands Organization for the Advancement 
of Pure Research (Z.W.O.). 
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there is one record, communicated by Dr. Ch. Bernard in a meeting in 1925, of 

a local outbreak of the borer in tea gardens in the lower hills of W. Java, near 

Sukabumi, some years previously. It had lasted 2—3 years and then had disap¬ 

peared. The same authority attributed an increase in the occurrence of the borer 

in a plantation in Sumatra to the burning on the spot of pruned branches, a 

practice which had damaged the nearby bushes (see Kalshoven 1925, p. 13). In 

Menzel’s review of the injurious insects of the tea-plant in Indonesia (1929) the 

species, as being of minor importance, is dealt with in 2 lines only. 

This incidental occurrence of X. fornicatus in tea in Java and Sumatra appears 

to be similar to that observed in India (see Anandau Rau in Symposium 1956). 

That castor (Ricinus communis, fam. Euphorbiaceae) can serve as a regular 

host of X. fornicatus in Java, as it does in Ceylon and India, was first observed 

by me in Bogor about 1923. It soon became clear, however, that the borer thrives 

only in full grown castor plants, which may still bear their full foliage, but which 

have fruited already and are on the decline. The rather soft stems, up to 6 cm 

in diameter, may be riddled by the borer, which excavates its bifurcated galleries 

in the wood cylinder around the wide hollow pith (fig. 6). This will likely 

occur in other parts of Indonesia too, particularly in regions with a wet climate 

such as W. Java, Sumatra and Borneo have, but such infestations have not been 

recorded, probably as they are of no economic importance. 

Secondary incidence of X. fornicatus. 

In the following list instances are given in which a mature brood was found 

besides the mother beetle in damaged and sickly parts of various hosts, indicating 

that the borer had not only penetrated into the wood but had succeeded in raising 

progeny in the medium. 

W. Java. Bogor and environments: in Theobroma cacao tree killed by rootrot 

and attacked simultaneously by X. perforans Wol. — by far outnumbering X. 

fornicatus —, and 3 other X. species, as well as Platypodids and Cerambycids, 

Experimental Garden, IV.1921; in borer-infested wood of a kapok tree, Ceiba 

pentandra, X.1923; in dying Kopsia flavida tree, shedding its leaves, galleries in 

the branches in company with those of X. andrewesi, not in the trunk, Botanical 

Gardens, 11.1924 (fig. 6); in branch, 3.5 cm in diameter, and showing a one¬ 

sided broad dead strip, on living Artocarpus integra tree, initial and more ad¬ 

vanced galleries, no other borers, IV. 1924; in branches of Tithe col obium lobatum, 

2—3.5 cm thick, sold for firewood, several galleries (fig. 6) mixed with a few 

Eccoptopterus sexspinosus Mots, and X. setulosus Egg., IV. 1924; in newly dead 

or diseased branches in the crown of fruit trees and wayside trees, viz. Durio zibe- 

thinus (one gallery — fig. 6 — between many tunnels of X. perforans Wol. and 

X. similis Fern), Spondias dulcis (single gallery, little brood), Lansium do- 

mesticum (single gallery next to tunnels of X. andrewesi Bldf. and Carposinus 

brevior Egg.), Canarium commune (single gallery containing 4 $ and 1 $ , 

branch mainly inhabited by Arixyleborus grandis Schedl, X. artestriatus Eichh. 

and a few other species); in diseased Hevea brasiliensis, the rubber tree, a few 

times, once in a mixed infestation with X. pertuberculatus Egg.), 1924/1925 

(see Kalshoven 1924); in base of branch which had been ringbarked higher up, 
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Photo G. van den Berg, Zool. Labor., Amsterdam 

Fig. 6. Galleries of X. jornicatus, exposed on cross-sections through the branches and stems. 

1 and 2 Ricinus communis (castor), 3 Artocarpus integra, 4 and 8 Tectona grandis (teak), 

5 and 6 Pithecolobium lobatum, 7 Durio zibethinus (all natural size) 

on a Ceiba pentandra, X. semigranosus Bldf. also being present, III. 1932; in a 

fallen branch of an unidentified tree, also harbouring a Poecilips sp., one gallery 

of fornicatus with brood including a $, all specimens infested with mites, 

IX. 193 2; in newly planted cuttings of Denis elliptica on Tjipetir Estate near 

Tjibadak, many broods present including those with $ $ , III. 193 5; in stem of 

Citrus suffering from Fusarium fungus, IV. 1937. 

Bandjar, 50 m: in billets of teak kept under moist conditions in the forest, some 

galleries, outnumbered by those of X. emarginatus Eichh., X. amphicranulus Egg. 

and others, 1933/1934. 

Mount Gedé, Tapos, 800 m: in small dead tree of Ficus toxicaria, harbouring 

also a large number of other bark-boring and wood-boring Scolytids, XI. 1932; 

and in Moringa oleifera, several specimens including $ $ , X.1933. 
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Mount Tjeremai, 1000 m: in 2-years old plants of Michelia velutina (manglit) 

in a forest plantation, another small species, X. pr. morigerus, having been col¬ 

lected from the same plants, VII. 1932 (leg. Appelman). 

Mount Salak, 600 m: in a dying sapling of Schima noronhae in a forest plant¬ 

ation, at least one gallery with some brood present, in company with X. aspera- 

tus Bldf., V.I926. 

C. Java. Semarang, teak area: in a torn branch hanging down from a Ficus 

septica, associated and more numerous shot-hole borers being X. as per at us Bldf. 

and X. sundaensis Egg., 11.1923; in the thrunk of a teak tree immediately under 

the place where it had been hollowed out by Neotermes tectonae Damm, and 

where the crown had broken, a small number of galleries (fig. 6), 11.1936; in 

fire-killed poles, 3—12 cm in diameter, of Planchonia sp. heavily infested by 

Cerambycids, Anthribids, and Curculionids, and a second, more numerous shot- 

hole borer X. similis Ferr.; under similar conditions in pole of Ficus septica, 

3—8 cm thick, here in association with X. j un er eus Lea and X. interjectus Bldf.; 

in trees in dying plot of Bauhinia malabarica, mainly infested with Cerambycids, 

Buprestids and X. artestriatus Eichh. 

Weleri, Siluwuk Sawangan Estate: in dying branches of Theobroma cacao, 

numerous specimens, several with a small round exit hole of a parasite in the 

elytral declivity, VII and X.1938. Pekalongan: in a diseased Parkia speciosa, 

in association with other shot-hole borers, VII. 1937 (leg. H. R. A. Muller). 

E. Java : in dying young Spondias dulds attacked at the collar by the Curcu- 

lionid Coelostemechis javanus Hell, Bodjonegoro, XII. 1920; in borer-infested 

log of Gossampinus hexaphylla, Besuki, XII.1923; in dead branch of Artocarpus 

integra in forest plantation near Paree, Kediri, only one gallery with brood, 

V.1924. 

Size of brood in cases of secondary incidence. 

The figures available about the brood found in galleries of various lengths in 

4 hosts are incorporated in the table on the next page. 

The correlation between the progress in the construction of the galleries and 

the appearance of the various stages in the development of the brood is evident. 

Oviposition begins when a side branch is added to the initial tunnel, and a total 

length of 1.5—2.0 cm is excavated. Both branches of the fork are lengthened at 

intervals. 

The maximum number of progeny is about equal to that in the primary 

incidence of the borer (see table on p. 151), and appears to remain below that 

encountered in galleries in tea bushes in Ceylon. 

Unsuccessful secondary incidence of X. fornicatus. 

Several times one or a very few mother beetles, unaccompanied by any brood, 

were found in their galleries in damaged and borer infested limbs of trees, in 

which other shot-hole borer species were thriving. It was surmised that in these 

instances the borer had not found suitable conditions for breeding in the medium 

to which it had been attracted. Some examples may be given here: in stem of 

Artocarpus integra killed by the Corticium salmonicolor fungus in a plantation 

near Paree, E. Java, 11.1920; in saplings of Actinophora fragrans killed by the 

zigzag borer, Agrilus kalshoveni, in the teak areas of Semarang and Tegal, 1927/ 
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Gallery system Composition of the brood M feO 
c 

Nr. Host 
development 

length mother 
eggs larvae 

pupae 
young 
adults 

'S Vn ’w 
S 0 Oh 
3 sS 
£ *§ in cm beetle 

9 d* ? 1 cf 

l/ll Piihecolobium initial tunnel, O.7/2.2 1 
lobatum or beginning 

of furcation 

12 initial tunnel 1.3 1 2 

13 bifurcated 2.8 1 9 2 1 12 

14 99 2.9 1 2 8 4 2 1 16 

15 3.6 1 15 4 1 1 21 

16 4 branches 4.6 1 9 5 1 4 19 
17 bifurcated 4.5 1 5 2 1 1 1 10 

18 9» 5.6 1 2 1 7 10 

19 Spondias bifurcated 4.0 1 9 
20 dulcis 'U 5.7 1 11 5 

21 Kopsia flavida recently 
bifurcated 

2.9 1 1 4 1 

22 99 3.3 1 3 5 1 

23 Artocarpus 3.9 1 5 2 

24 intégra 3.6 1 3 1 1 1 

25 5.8 1 3 4 

1928; in slowly dying fire-damaged Dysoxylum amooroides, 18 cm in diameter, 

containing many broods of X. andrewesi Bldf.,; in dry lower branches of Bixa 

orellana inhabited by X. mucronatus Schedl and X, haberkorni Egg,, Bandjar, 

VII. 1930; in stem of 4-year old Swietenia mahagoni killed by Corticium salmoni- 

color (a dead specimen of X. fornicatus found in a short gallery), same dates; in 

trank of teak infested with X, destruens Bldf., and in a teak tree struck by 

lightning, Bandjar, VII. 1932, IV. 1933; in Cinchona tree (quinquina) infested 

with stem rust, in the Lampong district, S. Sumatra, VI. 1938. 

Discussion about the secondary incidence of X. fornicatus. 

Enough observations have been made to show that X, fornicatus is not an 

obligatory primary borer of a few hosts only, but is also attracted to and can breed 

in plants which are weakened and in a sickly condition or dying as result of various 

causes, including mechanical damage, root-rot, and infestation by primary fungi. 

Generally the species occurs simultaneously with other secondary borers, among 

which there are several other species of Xyleborus. No preference has become 

apparent for specific host plants in these cases nor has any repeated association 

with other borer species been observed. As a rale little opportunity is offered for 

fornicatus to build up large populations under the conditions prevailing in se¬ 

condary infestations, as the material available for breeding is often very limited 

and may soon loose its attractive power or suitability while, moreover, a severe 

competition of other secondary borers has to be met. The same competition may 

be the cause of those unsuccessful secondary attacks by fornicatus which have come 

to light. However, it is also possible that the presence of some other bark or wood 

destroying organisms hinder the infection of the tissues with the ambrosia fungus 

which is so necessary for a successful breeding of the borer. 
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2. A case of primary infestation of Glochidion by Xyle¬ 

borus xanthopus Eichh. 

Description of the attack. 

In a four-year old forest plantation seven dying and dead ’kipare’ trees were 

found at Goalpara on the S. slope of Mount Gedé at some 900 m altitude in 

September 1920. The trees had already lost their foliage, but a few had new 

sprouts growing from the lower parts. All were conspicuously marked by one or 

two blackish and wettish streaks along the trunks, where the bark had died and 
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small shot-holes — 1.4 mm wide — were present. These streaks were of various 

lengths, extending well over a main branch in the crown, or reaching down to 

the base. In appearance, the infestation resembled the outward signs of attack by 

the primary shot-hole borer Xyleborus destruens Bldf. on young teak. In the 

latter case which had become recently known (Kalshoven 1920) dirty patches, 

surrounding large shot-holes arranged in vertical rows along one or more sides 

of the trunks, constituted the most striking feature. 

The shot-hole borer attack on Glochidion was mentioned in a few words in 

my report on forest insect pests in 1920, inserted in Van Hall’s review, 

published in 1921. 

The host and its condition. 

The ’kipare’ — a Glochidion, probably G. kollmannianum J.J.S., fam. Euphor- 

biaceae — was used in this instance as an auxiliary species only, to assist in a 

rapid closing of the canopy. The species was irregularly distributed over the 

plantation, which had the puspa tree (Schima noronhae') as its main crop. The 

kipare not uncommonly occurred in the adjacent forest together with some other 

species of Glochidion. 

The affected trees which had a fair size for their age were 4—5 mm in height. 

They showed a rather bushy growth, partly as a result of a former occurrence of 

a Thyridid top-borer, a very ordinary infestation of the tree species and its allies 

observed in several parts of Java and not resulting in an apparent weakening of 

the trees. Another detail still to be mentioned is that the infested trees happened 

to stand along a path in each other’s vicinity. 

No other cause of damage having been detected on the trunk or the roots, it 

was concluded that a new case of primary shot-hole borer attack in forest plant¬ 

ations had been added to those already known (by X. morigerus Bldf., X. destru¬ 

ens Bldf. and X. fornicatus Eichh,). 

Identity of the borer. 

The beetle which had attacked the trees was a jet-black Xyleborus species of the 

same general shape as X. fornicatus but of uniformly larger size: the $ - ? 

ranging from 2.6—2.8 mm in length, with a width of 1.2—1.3 mm. The small 

wingless males were 1.5—1.67 mm in size. 

The beetle was definitely identified by Professor K. E. Schedl as X. xan- 

t hop us Eichh., a species originally described from Madagascar.*) 

Gallery system and offspring. 

Some pieces of the infested kipare trunks were examined more closely in the 

laboratory at Bogor a few days after they had been cut, as were some other 

additional pieces received after a delay of one month, A number of galleries could 

be exposed on cross-sections through the trunks. They were of the ordinary type 

*) A remark on the synonymy of the species is to be found in a recent paper by Schedl 

(1957) and an additional note is included by the same author in a paper soon to be 
published in the Tijdschrift voor Entomologie. 
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for the group, consisting of the initial tunnel penetrating into the wood in a 

curve or obliquely and throwing off, later, one or two side branches in the op¬ 

posite direction, all situated in a horizontal plane. The branches were sometimes 

forked again (see sketches, fig. 7). In one case, a tunnel ran down in the pith 

for some length. 

Fig. 7. Sketches of the gallery system of X. xanthopus, exposed on cross-sections through 

trunk of Glochidion (± natural size). 

A few initial galleries in a branch contained a dead female beetle. The other 

galleries were inhabited by the mother beetle, accompanied, in the more advance 

cases of tunnelling, by brood in various stages of development as may be seen 

from the following figures: 

Length of 
gallery in cm 

Composition of the brood 
Number 

of 
offspring 

Nr. 
Date 

examination mother 
eggs larvae 

pupae young 
adults 

beetle 2 1 2 d" 

1 16.IX.1920 0.3 1 
2 0.5 1 

3 1 4 1 
4 1 1 12 2 1 14 2 32 
5 19.X.1920 3.0 1 1 3 1 
6 6.5 1 4 2 7 2 15 
7 9.0 1 4 3 9 1 19 

From these data, in combination with the fact that no empty or calloused-over 

galleries were observed it was inferred that the infestation had been rampant for a 

comparatively short time, and that young adults, emerging from the well-stocked 

galleries had already commenced to continue the attack on the same trees. 

Additional data about X. xanthopus. 

The species was collected by me only on one other occasion, viz. a single i $ 

specimen under the bark of a large fallen tree, at Lembang, W. Java, 1000 m, 

VI.1921. 

However, in the Zoological Museum Amsterdam, there are 23 specimens of 
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what is apparently this species, all collected by F. C. Drescher at Baturraden, 

Mount Slamat, 1000 m, C Java, 9.IV.1930. They are labelled X. fornicatus Eichh. 

but according to their size, which is 2.6—2.8 mm (with one exception in a 

specimen of 2.45 mm), they belong to X. xanthopus Eichh. Out of these 

specimens 16 have the host label totoman (Breynia microphylla, fam. Euphor- 

biaceae), 3 are from anggrung (Trema orientale, fam. Ulmaceae) and the 

remaining single specimens are from sengon (Albizzia chinensis, fam. Legumino- 

sae), dadap duri (Erythrina lithosperma, same family), plempeng (Adinandra du- 

mosa, fam. Guttiferae), and kalapatjung (fam. Myristicaceae). No details are 

available about the condition of the host trees, but most of Drescher’s Scolytids 

have been collected from dying or felled trees. 

For Madagascar Schedl (1951) has recorded two hosts for X. xanthopus, viz. 

Enterolobium cyclocarpum (fam. Leguminosae) and Vernonia appendiculata 

(fam. Compositae). 

Discussion. 

No further observations have been made on the fate of the infested plot of 

kipare trees, nor has a similar outbreak of X. xanthopus been encountered in 

later years, but this can be explained by the fact that Glochidion species have been 

scarcely used in more recent forest plantations. 

Now the single instance described may be considered to be meagre evidence 

of the capacity of the species to occur as a primary borer, nevertheless the ob¬ 

servations made at the time appear to allow of no other conclusion. Therefore 

the assumption may be justified that X. xanthopus has about the same characte¬ 

ristics as the closely related X. fornicatus, since it appears to be able to attack and 

multiply rapidly in the living tissues of a very suitable host where this occurs in 

some numbers under optimum conditions of the borer, and besides lives as a 

secondary borer in various hosts. While X. fornicatus as shot-hole borer of 

kesambi, castor and tea is at home in the plains and lower hills, X. xanthopus 

evidently lives in the mountainous districts and probably finds its main hosts in 

the Euphorbiaceae. 
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Aglia tau L. komt op licht ! Toen ik op 7 mei 1958 in de buurt van Hoog-Soeren op 

een vliegplaats van Aglia tau lichtte, kwamen tot mijn grote verbazing in 20 minuten niet 

minder dan zes nagenoeg verse mannetjes van deze soort op de oppomplamp af. Mogelijk 

hebben zowel A. tau als Endromis versicolor a twee vliegtijden: een bruidsvlucht overdag en 

een gewone ’s nachts. 

Dat ook tau dit jaar aan de late kant was, spreekt wel haast vanzelf. 

W. J. Boer Leffef, Korteweg 53, Apeldoorn (med. R.I.V.O.N.). 
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A duplicated receptaculum seminis in the ladybird Coelophora 

inaequalis Fabr. 
by 

J. H. DE GUNST 

When examining the genitalia of some Indonesian ladybirds, a specimen of 

Coelophora inaequalis was found to have an abnormal receptaculum seminis. The 

beetle was collected by Mr. F. C. Drescher at Kadipaten (near Cheribon), Java, 

May 1941. 

Figure 1 shows a normal receptaculum of this species in ventral view; fig. 2 the 

abnormal receptaculum, also in ventral view (slides numbers 55/010208 and 

55/010201). 

In his ’’Principles of Insect Physiology” (1950), Wigglesworth writes (p. 

79): ’’The most frequent abnormallity in regeneration is for the organ to be 

duplicated or even triplicated at the tip. When this occurs the arrangement always 

conforms to Bateson’s law: ’’the parts lie in one plane; the inner branch forms 

a mirror image of the normal; the third or outer forms a mirror image of the 

inner”. 

A little further: ’’Duplication may occur in the valves of the external genital 

organs of certain intersexes of Lymantria without preceding injury, and seems to 

be due to an abnormal degree of separation of parts which ought to be in contact. 

Thus reduplication appears to result from some upset in the spatial relations of 

the individuation field”. 

Duplicated receptacles have been found in some chrysomelids, viz. Colaphus 

sophiae Schall., Donacia tomentosa Ahr. and Donacia semicuprea Panz., l/10th— 

l/30th of the females being abnormal. 

Sturtevant isolated a race of Drosophila in which 25—75 per cent of the 

females were having three or even four spermathecas instead of the normal two 

(Levitt and Spett in: Balazuc 1947 (1948). 

Balazuc examined considerable numbers of Donacia marginata Hoppe, Donacia 

clavipes F., Donacia cinerea Herbst, Plateumaris sericea L., Galerucella luteola 

Müll, and other chrysomelids but found nothing similar. 
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In the above mentioned cases of Colaphus and Donaria only the tip of the 

’’horn” of the receptacle is duplicated. In this ladybird, however, the whole organ 

is deformed. The part where the sperm duct (stippled lines) is attached is more or 

less bulbous and there are two ’’horns” present, both recurved and bent downward 

(in ventral view). 
Of the external genitalia the genital plates (IXth hemisternites) are also 

somewhat deformed, in particular the right one, while the Vlllth sternite is also 

abnormal in showing a concave emargination of the hind margin instead of 

the convex hind margin normally present in both sexes. This specimen is no in¬ 

tersex, for not a trace of male genitalia which are very large and conspicuous in 

this species is present. 

Literature 

Balazuc, J., 1947 (1948), La tératologie des coléoptères et expériences de transplantation 
sur Tenebrio molitor L.; Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., Nouv. Série, 25, Fasc. 

unique, 293 pp-, 223 figs., (pp. Il4—117, figs. 64—70). 
Levitt, M. and G. Spett, 1927, Ueber einige Fälle von Verdoppelungs-Anomalien des 

Receptaculum seminis einiger Blattkäfer, Zool. Anz., 71 (11, 12) : 331—334, 

1 fig' 
Wagner, J., 1903, Notice on insects with a double receptaculum seminis, Zool. Anz., 27 

(5) : 148—150, 1 fig. 

De Bilt, Meyenhage 35. 

Literatuur 

Miksic, R., Fauna Insectorum Balcanina — Scarabaeidae. 15. Beitrag zur Kenntnis der 

Scarabaeiden. Godisnjak Bioloskog Instituta, VI, Sarajevo, 1953. pp. 49—281. 

In bovengenoemd werk geeft Miksic een faunistisch overzicht van alle soorten Scarabaei¬ 

den, die op de Balkan gevonden zijn. Hij baseert zijn opgaven op een zeer omvangrijk 

materiaal in natura (van de Entomologische Afdeling van het Biologisch Instituut in 

Sarajevo, van het Nationaal Kroatisch Zoölogisch Museum in Zagreb, van het Natuur¬ 

historisch Museum van Servië en van een aantal andere instellingen en particulieren), dat hij 

grotendeels zelf onderzocht, terwijl hij verder een aantal faunistische lijsten voor bepaalde 

delen van de Balkan raadpleegde. 

Bij iedere soort is het areaal vermeld, waarna voor de Balkan alle bekende vindplaatsen 

worden opgegeven, vaak met ook nog een aanduiding over de tijd van de vangst. 

Daar Joegoslavië entomologisch het best onderzocht is, ligt het merendeel van deze 

vindplaatsen in dit land. Uit Turkije daarentegen, dat nog slechts zeer summier doorzocht is, 

stond schrijver slechts weinig materiaal ter beschikking. 

Zelf onderzocht Miksic 265 soorten en in de literatuur vond hij nog rond 95 andere 

soorten vermeld zodat het aantal Balkansoorten op ongeveer 360 kan worden geschat. Dit is 

ongeveer de helft van de uit Europa bekende Scarabaeidensoorten ! Van Joegoslavische 

vindplaatsen waren 237 soorten afkomstig. Voor de overige Balkanlanden is zelfs een vage 

schatting van de aantallen nog niet mogelijk. 

Ondanks deze soortenrijkdom van de Balkan zijn er toch betrekkelijk weinig endemismen. 

Miksic geeft er een kleine 60 op, maar spreekt zelf al het vermoeden uit, dat vele hiervan 

nog wel in Klein-Azië gevonden zullen worden en dus zullen blijken geen specifiek Bal- 

kanische soorten te zijn. 

Aan een diepgaande faunistische analyse waagt schrijver zich nog niet. Hij kan wel conclu- 
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deren, dat de scarabaeofauna van de Balkan uit zeer heterogene elementen is opgebouwd. 

De grote massa bestaat uit panpalaearctische soorten, waarbij zich vele eurosiberische, cen¬ 

traal- en zuideuropese, mediterrane en pontische elementen voegen. 

De rijkdom aan vormen is voor een belangrijk deel te danken aan de grote verscheidenheid 

in klimaat, bodemgesteldheid en plantengroei in de verschillende delen van de Balkan. Ook 

het vrij innige contact met Z.W.-Azië via Turkije werkte gunstig, doordat vele soorten nu 

gemakkelijk Europa konden binnendringen. 

De ruim 220 blz. tellende Duitse tekst wordt gevolgd door een uitgebreide literatuurlijst 

(waarin vele artikelen zijn vermeld, die in een van de Oosteuropese talen zijn geschreven en 

voor het merendeel der entomologen (daardoor helaas ontoegankelijk), een lijst met nadere 

gegevens over de ligging van de genoemde vindplaatsen en een samenvatting in het Servo- 

kroatisch. 

In twee aanvullingen (1955, Beitrag zur Kenntnis der Scarabaeiden-Fauna von Mazedonien, 

Acta Musei Macedonici Scientiarum Naturalium, 3 : 227—246, die als „Erster Nachtrag” 

beschouwd moet worden; 1956, Zweiter Nachtrag zur Fauna Insectorum Balcanica-Scarabae- 

idae, op. cit. 4 : 139—214 geeft Miksic gebruik makend van een ruime hoeveelheid nieuw 

materiaal, een aanvulling van de lijsten van vindplaatsen. Een uitbreiding van de literatuurlijst 

is eveneens in deze Nachträge opgenomen. 

Miksic komt nu tot ongeveer 370 Balkansoorten, terwijl het totaal voor Joegoslavië op 

260 soorten wordt gebracht. Deze Joegoslavische soorten worden in een overzichtelijke tabel 

nog eens gerangschikt naar het voorkomen in de zes republieken, die samen Joegoslavië 

vormen. 

Coleopterologen, die in de gelegenheid zijn in Joegoslavië te verzamelen, kan het raad¬ 

plegen van dit werk slechts groot voordeel opleveren. Joegoslavië is een uitgestrekt land met 

beperkte vervoersmogelijkheden, zodat het raadzaam is van te voren precies uit te zoeken, 

waar men heen moet om een rijke keverfauna of speciale soorten aan te treffen. Ondergete¬ 

kende vond in een kleine twee weken tijds in de zeer spaarzaam begroeide en dorre streek 

tussen Zadar (Zara) en het Velebitgebergte rond 45 soorten Scarabaeiden, hetgeen er voor 

moge pleiten, dat ook een vrij kort verblijf in een beperkt gebied van dit prachtige land met 

zijn biezonder gastvrije plattelandsbevolking het mogelijk maakt met een belangrijk deel van 

zijn Scarabaeidenfauna kennis te maken. -— P. Kuyten. 

Barrett, Ch. and A. N. Burns, Butterflies of Australia and New Guinea, N. H. Sward 

Pty. Ltd., Melbourne, 1951. 

In Entomologische Berichten van 1 februari 1958 vond ik een bespreking van dit boekje 

door E. J. Nieuwenhuis. Ongeveer twee jaar heb ik dit vlinderboek nu op het Agrarisch 

Proefstation in gebruik, en vind het een zeer goede aanvulling van de zo schaarse entomolo¬ 

gische literatuur over dit gebiedsdeel. Hoewel met dit boek niet gedetermineerd kan worden, 

is het na enige oefening goed mogelijk via de duidelijke gekleurde platen en de beschrijvin¬ 

gen vele dagvlinders van Nederlands Nieuw Guinea op naam te brengen. 

Iedereen die naar Nieuw Guinea gaat kan ik dit vlinderboek ten zeerste aanbevelen. 

R. T. Simon Thomas, Agrarisch Proefstation, Hollandia, Nederl. N.-Guinea. 
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PROF. G. F. FERRIS f 

Ons erelid Gordon Floyd Ferris, hoogleraar in de entomologie aan Stanford 

University (Californie), een der beste kenners der Coccoidea (schildluizen), 

Anoplura (bloedzuigende luizen) en Mallophaga (vederluizen), is op 21 mei 

j.l. onverwachts aan een hartkwaal overleden. 

Ferris werd 2 januari 1893 te Bayard (Kansas) geboren, in 1916 aangesteld 

tot „teaching assistant” aan Stanford University en in 1937 tot „full professor” 

bevorderd. Hij was het oudste lid van de academische staf, en zou 31 augustus 

1958 met emeritaat gaan. 

Een uitvoerig artikel over zijn leven en werk met een volledige lijst zijner 

publicaties zal verschijnen in het tijdschrift Micro-Entomology, dat door hem ge¬ 

sticht werd, en waarvan thans het 23ste deel verschijnt. Voor uitvoerige inlich¬ 

tingen zij naar dit artikel verwezen. 

Hieronder worden slechts zijn voornaamste publicaties vermeld, in de eerste 

plaats het bekende standaardwerk: Atlas of the scale insects of North America 

(1937-—1955), waarvan 7 delen verschenen zijn. Deel 1—4 behandelen de eigen¬ 

lijke schildluizen (Diaspididae), deel 5—6 de wolluizen (Pseudococcidae), deel 

7 Eriococctis en verwanten, en enige kleinere families. Jammer is, dat Ferris 

niet aan de behandeling der dopluizen (Lecanium en verwanten) is toegekomen; 

de systematiek dezer groep verkeert nog in een chaotische toestand, zodat ee,n * 

kritische bewerking daarvan zeer gewenst is. De grote platen in Ferris’ Atlas, die 

elk een kwarto-bladzijde beslaan, en de diagnose daarbij, zijn een onmisbaar hulp¬ 

middel voor ieder, die zich met de systematiek der schildluizen bezig houdt. 

Belangrijk werk heeft Ferris ook geleverd over de Anoplura en Mallophaga. 

Een samenvatting over de eerste groep vindt men in zijn boek: The sucking lice 

(1951); vergl. het referaat in Entom. Ber. van sept. 1952. Van zijn hand ver¬ 

schenen ook verschillende publicaties over Pupipara, en een enkele over Aphiden. 

Ten slotte zij nog vermeld zijn boek: The principles of systematic entomology 

(1928), een belangrijk werk voor ieder, die zich met de systematiek der insecten 

bezig houdt. 

SMïTHSONïAW - - 
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Ferris heeft van 1930—31 gewerkt aan het Instituut voor Parasitologie te 

Cambridge (Eng.). Van 1925—26 vertoefde hij in Mexico, en van 1948—49 in 

China voor het verzamelen van cocciden.*). 

A. Reyne. 

*) Na het schrijven van dit bericht vernam ik. dat ook H. S. McConnell (Maryland) 

overleden is (11 mei 1958). Aan hem danken we twee monografieën, nl. over de fam. der 

Aclerdidae (1954), en de tribus Planococcini (met Y. M. Ezzat, 1956). Verder schreef 

hij enige kleinere publicaties over cocciden. 

Edney, E. B., The water relations of terrestrial arthropods. Vijfde deeltje van de serie 

,,Cambridge monographs in experimental biology”. 

Water is door zijn bijzondere fysische eigenschappen en door het feit, dat het een zeer 

algemeen oplosmiddel is, in colloidale oplossingen een rol speelt en een reactieproduct is bij 

de hydrolotische omzettingen en nog vele dingen meer, onmisbaar voor de levensprocessen. 

Voor dieren die niet in het water leven en ,dus aan uitdroging onderhevig zijn, is het 

een kostbare stof. Vele middelen wendt de natuur aan bij deze dieren om het waterverlies 

tegen te gaan. Bovendien zal ook hier het evenwicht tussen opname en afgifte, waardoor een 

constant inwendig milieu gehandhaafd wordt, worden in stand gehouden. De daartoe aan¬ 

gewende maatregelen zullen afhankelijk zijn van de omgevings-omstandigheden, vooral de 

vochtigheid van het woongebied zal een rol spelen. 

De fysiologische aanpassingen en verdere aspecten van deze waterhuishouding worden in 

dit boekje van Edney besproken. Allereerst wordt in het kort iets van de fysische begrippen 

als waterdampspanning, verzadiging, relatieve vochtigheid besproken, helaas zonder op de 

techniek van de, vaak moeilijke, bepaling van deze grootheden in te gaan, wat door de 

oecoloog als een groot tekort van dit werkje wordt gevoeld. 

Daarna worden in een aantal hoofdstukken met titels als: „verdamping en structuur van 

de cuticula”; „excretie en osmoregulatie” ; „het opnemen van water” en „water- en lichaams¬ 

temperatuur” een groot aantal facetten van de waterhuishouding behandeld. Hierbij bepaalt 

de auteur zich zeker niet alleen tot landdieren, zoals ,de titel zou doen vermoeden. Uit¬ 

voerig wordt besproken, hoe waterverlies tegengegaan wordt door het uitscheiden van vaste 

excretieproducten, door het belemmeren van verdamping door een waslaag op de huid, 

waarbij telkens de verschillende groepen van arthropoden worden vergeleken. 

Over het algemeen komen deze beschouwingen maar zelden boven het niveau van de 

compilatie uit. Slechts in het laatste hoofdstuk wordt een lezenswaardig overzicht gegeven 

over de huidige kennis omtrent de waterhuishouding. 

Als literatuuroverzicht heeft het boekje zeker zijn verdienste. — A. Punt. 

Te koop aangeboden : Schaufuss-Calwer, Käferbuch, 2dl., 6e druk 1916, or.-band, 

mooi exemplaar, fl.30.—. Ter Haar-Keer : Onze Vlinders, 2e druk, mooi ex., or. band, 

maar de band door slijtage beschadigd, fl. 40.—. Seitz, Palaearctica, compleet, maar zonder 

supplementa, als nieuw, or. banden, geen oorlogskwaliteit, sterk gebonden, fl. 150.—. 

Aanvragen bij de Redactie. 
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Two new bat-fleas from Cambodia 

by 

F. G. A. M. SMIT 

(British Museum (Natural History), The Zoological Museum, Trlng, Herts.) 

The ruins of the well-known temple of Angkor-Vat are situated to the north 

of lake Tonle-Sap and not far from Siem-Reap, in Cambodia. These decayed 

sandstone structures are used as roosts by numerous bats. In early 1956 Dr. R. 

Lumaret collected some bat guano from the temple and found in this sample a 

number of dried-up bat-fleas, which he kindly forwarded to me for identification. 

Ten of the fleas, 3 $ 7 $ , are Lagaropsylla putilla J. & R.; this species was 

hitherto known only from Madras, southern India. It was a pleasant surprise to 

find also three male fleas which represent two extremely distinct new species of 

Araeopsylla. These two new species, described below, are fairly closely related to 

each other but are rather distant from any of the five species of Araeopsylla 

which were known so far. The majority of species of Lagaropsylla (L. putilla 

inclusive) and of Araeopsylla are parasites of bats belonging to the genus Ta- 

darlda and it seems a safe assumption that both new species of Araeopsylla are 

also associated with Tadarida. 

Araeopsylla lumareti sp. n. 

(Figs. 1—6) 

Type material : Male holotype and one male paratype collected from bat 

guano obtained in the temple of Angkor-Vat, Cambodia, in January 1956, by Dr. 

R. Lumaret. Holotype in the British Museum collection of fleas at Tring, para¬ 

type in Dr. Lumaret’s collection. 

Diagnosis : This new species and the following seem to be nearest related to 

A. martialis (Rothschild), 1903. Both new species, known only from the male 

sex, can easily be distinguished from A. martialis, and from each other, by the 

structure of the clasper and of sternum IX. 

Description : Head more or less like that of A. martialis; preoral tuber (Fig. 

6) fairly slender. Bordering the hyaline frontal band is a row of 17—22 small 

setae. Occiput without any marked dorsal incrassations, with five vertical rows of 

setae. 

Pronotum about one and a third times higher than the dorsal length, with two 

or three rows of setae and a ctenidium of 22 fairly sharply pointed spines which 

are about two-thirds the length of the pronotum. The three pseudosetae on each 

side under the mesonotal collar are fairly long and their tips reach beyond the 

margin of the collar. Metanotum with two or three short and stout marginal 

spinelets. 

Terga anteriorly with a strongly sclerotized dark band. Numbers of subdorsal 

marginal spinelets on each side of terga I—II in the male: 1 or 2, 1 respectively. 

Interspace between the two lowermost setae of terga II—VII more than twice the 

distance between these two setae. Sterna ventro-anteriorly with a horizontal rather 

narrow area which is slightly stronger sclerotized than the rest of the sterna. 
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Figs. 3—6. Araeopsylla lumareti sp. n. 3. Clasper (holotype) ; 4. Gasper (paratype) ; 5. 

Sternum IX (holotype); 6. Preoral part of head (paratype). 

Male (Figs. 1—5): Tergum VIII large, dorso-anteriorly with a very con¬ 

spicuous sclerotization which partly surrounds the spiracular fossa; sternum VIII 

with a vertical row of four setae on each side (Fig. 1). Dorso-anterior angle of 

apodeme of tergum IX drawn out into a semicircular appendage. Manubrium 

fairly narrow, curved upwards, with a sharp apex. Corpus of clasper with a 

Figs. 1—2. Araeopsylla lumareti sp. n. (holotype). 1. Terminal segments; 2. Aedeagus. 
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dorsal and rather narrow fixed process which forms a right angle with the rest of 

the clasper and bears two short acetabular setae (Figs. 3, 4). Movable process 

triangular, with a strongly concave anterior margin; chaetotaxy of this process as 

in Figs. 3, 4. Sternum IX bifid, the setose upper arm with a triangular apex and 

one of its ventral setae markedly curved and placed on a short pedestal (Fig. 5). 

The apodemal tendon of sternum IX makes about half a convolution. 

Aedeagus as in Fig. 2; note the presence of a long and curved rod in the upper 

part, and the club-shaped crochet. Median lamella of aedeagal apodeme with a 

broad and blunt apex. The two strongly sclerotized tendons of the phallosome 

make about one convolution. 

Length: $ 21/4—2l/2 mm. 

Remarks : I have much pleasure in naming this new flea after Dr. R. Lumaret, 

who most generously presented to the British Museum the holotype of the two 

new bat-fleas described in this paper, as well as specimens of other fleas collected 

by him in various countries. 

Araeopsylla immanis sp. n. 

(Figs. 7—10) 

Type material : Male holotype collected from bat guano obtained in the 

temple of Angkor-Vat, Cambodia, in January 1956, by Dr. R. Lumaret. The 

specimen is in the British Museum collection of fleas at Tring. 

Diagnosis : At once distinguishable in the male sex from all other species of 

the genus (and from all other bat-fleas) by the great development of the movable 

process of the clasper (Figs. 8, 9). 

Description : Head, thorax and unmodified abdominal segments virtually as 

in A. lumareti. Preoral tuber as in Fig. 7; pronotal ctenidium with 25 spines; 

metanotum and terga I and II respectively on each side with 2 or 3, 2, and 1 

marginal spinelets. Sterna ventro-anteriorly practically without darkened sclerotic 

areas. 

Male (Figs. 8—10): Tergum VIII very large, with a dark sclerotization 

along part of the dorsal margin; sternum VIII with a horizontal row of four setae 

on each side (Fig. 8). Dorso-anterior angle of apodeme of sternum IX drawn 

out into a longish and upcurved appendage. Manubrium rather narrow, strongly 

curved upwards, with a sharp apex. Corpus of clasper rhomboid, its anterior half 

finely striated on the outer side; fixed process hardly differentiated, with two 

long acetabular setae (Fig. 9). Movable process very large and shaped somewhat 

like the blade of an axe; it is relatively larger than that in any other species of 

Ischnopsyllidae; the ventro-posterior portion of this process is only weakly 

sclerotized; chaetotaxy as shown in Fig. 9. Sternum IX bifid, the setose upper 

arm of a relatively simple structure and the curved seta not placed on a pedestal 

(Fig. 10). The apodemal tendon of sternum IX makes about half a convolution. 

Phallosome virtually identical with that of A. lumareti, differing only in some 

small details. Anal segment much prolonged (Fig. 8). 

Length: $ 2 mm. (abdomen much contracted). 
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Figs. 7—10. Araeopsylla immanis sp. n. (hólotype). 7. Preoral part of head; 8. Terminal 

segments; 9- Clasper; 10. Sternum IX. 
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Trekvlinders in 1957 

door 

B. J. LEMPKE 

(Achttiende jaarverslag) 

De winter van 1956—1957 was zeer zacht. Vorst van betekenis kwam nauwe¬ 

lijks voor. Maart begon fris met oostenwind, maar al spoedig werd het weer veel 

aangenamer en bij het begin van de tweede decade was het zo, als we het in 

Nederland vroeg in het jaar maar hoogst zelden beleven. Op 14.III steeg de 

thermometer zelfs tot 19° C. ! Maar de volgende dag daalde het kwik liefst een 

10 graden, hoewel de rest van de maartmaand vergeleken met normale voorjaren 

toch weinig te wensen over liet. Sinds het begin van de temperatuurwaarnemin- 

gen in 1706 was nog nooit een maand maart zo warm geweest: gemiddeld 8.4° 

C. ! 

April was zeer droog en zonnig met vrijwel normale temperaturen. Mei was te 

koud, vooral in de eerste decade. Op de vijfde viel in Vaals 15 cm sneeuw, terwijl 

de strenge nachtvorst van 8.V enorme schade aan de bloeiende vruchtbomen 

toebracht. Juni was te droog met vrij veel mooie dagen en op de laatste dag zelfs 

zeer warm (Gilze-Rijen 35° in de schaduw !). Dit warme weer duurde tot 9.VII 

voort, daarna werd het veel wisselvalliger. Augustus was te nat met te weinig 

zonneschijn en een graad te koud. September begon vrij goed, maar vanaf de 

achtste regende het veel, zodat het de natste septembermaand van de laatste 100 

jaar werd. Oktober was zacht, vaak met mooi weer en ook november bleef aan¬ 

vankelijk vrij goed. Omstreeks de 20ste waren er behoorlijke nachtvorsten en 

tegen het eind van de maand zette een vorstperiode in, die nog het eerste ge¬ 

deelte van december voortduurde. 

Niettegenstaande het fantastische begin werd het dus een seizoen met zeer 

middelmatig en gedeeltelijk zelfs ongunstig weer. Vanzelfsprekend is het dan ook 

geen trekvlinderjaar met veel opzienbarende biezonderheden geworden. 

Bruikbare formulieren werden door 131 waarnemers ingezonden. Hieruit kon 

het volgende verslag worden samengesteld. 

1. Pieris brassicae L. Op 17 juli zag H. J. de Kruiff boven een klaverveld 

te Groesbeek een trek van koolwitjes. Om ongeveer 15 uur vlogen 154 exem¬ 

plaren voorbij in de richting van oost naar west. Er was geen tijd om het ver¬ 

schijnsel langer waar te nemen. 

2. Pontia daplidice L. Op 30 juli ving Aukema een exemplaar in het duin¬ 

gebied te Heemskerk. 

3. Colias hyale L. Het eerste exemplaar werd 21 mei te Doorn gezien 

(de Kruiff). In juni volgden een paar in Zuid- en Midden-Limburg, een $ te 

Amsterdam op 15.VI en een $, dat 27.VII te Apeldoorn bezig was eieren te 

leggen op Vogelwikke (Leffef). Juli leverde slechts een viertal waarnemingen op. 

Augustus werd de beste maand met verschillende dagen van meer dan 10 stuks. 

Het maximum van het seizoen viel op 19-IX met 21 exemplaren. De meeste 

waarnemingen stammen uit Limburg, maar er zijn toch ook verschillende uit het 

midden van het land bij, terwijl op 3.VIII zelfs twee stuks te Oude Mirdum 

werden gezien. Ook september begon vrij goed. Op 4.IX telde van Wisselingh 



TREKVLINDERS IN 1957 205 

te Eys zelfs ló Gele Lucernevlinders ! Maar drie dagen later komt al de laatste 

melding met twee stuks te Putbroek. Blijkbaar heeft de vlinder het niet tegen 

de regen kunnen bolwerken. 

Vindplaatsen. Lbg.: Bocholtz, Eys, Weiterberg, Voerendaal, Ransdaal, 

Kerkrade, Heerlen, Heer, Stein, Susteren, Echt, Putbroek, Montfort, Melick, 

Sint Odiliënberg, Roermond, Swalmen. N.B.: Helenaveen, Sint Michielsgestel, 

’s-Hertogenbosch. Z.H.: Alblasserdam, Sliedrecht. N.H.: Osdorp, Amsterdam, 

Muiderberg. Utr.: Langbroek, Doorn, Leersum. Gdl.: Nijmegen, Apeldoorn, Al¬ 

men. Fr.: Oude Mirdum. 

Totaal aantal waarnemingen: 151, tegen 9 in het voorgaande 

jaar en ruim het dubbele van 1954 en 1955; geen ongunstig jaar dus, zeker niet 

voor Limburg. 

Merken. Pater Munsters merkte 9 exemplaren te Stein, waarvan geen enkel 

werd terug gezien. 

4. Colias crocea Fourcroy. Pas op 4 juli werd het eerste exemplaar gesig¬ 

naleerd (Heerlen, van Mastrigt). De rest van de maand leverde 6 stuks op, 

waarbij een helice te Oss op 5.VII (Gerris). Ook bij deze soort werd augustus 

de beste maand. Op 17 van de 31 dagen werd de vlinder vermeld, meest echter 

in kleine aantallen. Het maximum was 13 stuks op 23.VIII. De Oranje Lucerne- 

vlinder bleef in de herfst veel beter doorvliegen dan de Gele. Op 7 verschil¬ 

lende dagen in september stond hij op de formulieren en zelfs nog op 2 en 

7 oktober, telkens één exemplaar. Net als bij hyale kwamen de meeste exemplaren 

in Limburg voor. In de rest van het land was de vlinder zeer schaars of ontbrak 

geheel. 

Op 3 september ving Lücker een $ te Echt, dat 24 eieren legde. Hiervan 

werden 5 poppen gekweekt, die tenslotte op 11 en 17 december twee vlinders 

leverden. 

Vindplaatsen. Lbg.: Epen, Bocholtz, Eys, Wijlre, Weiterberg, Chèvre- 

mont, Heerlen, Stein, Susteren, Echt, Putbroek, Montfort, Vlodrop, Herkenbosch, 

Melick, Maasniel, Swalmen, Tegelen, Venlo. N.B.: Helenaveen, Oss, Drunen. 

Z.H.: Ottoland, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht. N.H.: Amsterdam, Weesp, 

Hargen, Den Helder. Gdl.: Nijkerk. Fr.: Oude Mirdum. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 128, tegen 45 in 

1956 en 99 in 1955. Zeker in Limburg geen opvallend slecht jaar voor deze 

soort. 

Merken. Pater Munsters merkte in Stein 8 exemplaren, die geen van alle 

terug gezien werden. 

5. Vanessa atalanta L. Zeer vroege exemplaren werden gezien op 17 en 

25 maart te Cothen door de Kruiff (samen drie stuks) en op 22 maart te Win¬ 

terswijk (E. de Vries). April leverde slechts één enkele waarneming op: 28.IV 

een gaaf $ te Muiden (Stammeshaus). Ook in mei bleef de vlinder zeer 

schaars. Precies op de helft van het aantal dagen, te beginnen met 8.V, kwam hij 

op de kaarten voor en steeds in een enkel exemplaar. Alle waarnemers samen 

konden niet meer dan 20 stuks bijeen brengen. Juni werd iets beter, maar pas op 

28.VI kwam het dagtotaal boven de tien. 29 juni leverde er 18 en de 30ste 

kwamen we zelfs tot 45. Pas toen het weer goed warm werd, kwam de Atalanta 
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dus behoorlijk opzetten. Juli was over het geheel genomen zeker niet slecht. Dag- 

totalen van meer dan 20 en 30 waren geen zeldzaamheid en op verschillende 

dagen kwamen we weer boven de 40. Augustus deed het nog beter. Op 13.VIII 

werden 75 stuks geteld, op de 22ste 126 en op 28ste zelfs 181. September werd, 

zoals we dat gewend zijn, de Atalanta-maand bij uitnemendheid. Op 6.IX werden 

er 303 geteld, de volgende dag 297, op de 15de 241 en op 20.IX weer 303. 

Fig. 1. Diagram van de vluchten van Vanessa atalanta L. in 1957 

Wanneer er maar een beetje zon was, zaten de Buddleids vol met de prachtige 

vlinders. Maar ten slotte moest zelfs deze sterke soort het tegen de regen afleggen. 

Reeds op 21 september treedt een scherpe daling in met een paar kleine opflak¬ 

keringen op 26.IX en 2 oktober. Dank zij het zachte oktoberweer bleef de Ata¬ 

lanta nog de hele maand doorvliegen, zij het natuurlijk in steeds geringer aantal. 

Zelfs november leverde verschillende waarnemingen op, de laatste op 10.XI te 

Hendrik-Ido-Ambacht (Bogaard) en op 12.XI te Amsterdam (Servaas). 

De sterke toename in augustus en september was een gevolg van de grote aan¬ 

tallen rupsen, die eind juli en begin augustus te vinden waren. Op 4 augustus 

telde Ramaker op een landweg tussen Weesp en Muiden op een stukje brand¬ 

netels van nauwelijks 20 meter lengte 150 rupsen. Toen hield hij maar op met 

tellen. De meegenomen dieren leverden van 23 augustus tot 1 september de 

vlinders. Op dezelfde dag vond S. de Boer zeer veel volwassen rupsen te Oost- 

huizen. En Camping trof reeds op 31 juli veel volwassen exemplaren aan te 

Oude Mirdum. 

Lichtvangst. Zowel op 5 augustus als op 16 september werd een Atalanta 

aangetroffen in de vanglamp van de P. D. te Gassel in Noord-Brabant (van de 

Pol). Op diezelfde lamp werd tussen 1 en 7 augustus een Lasiommata megera L. 

gevangen ! 

Trek. Op 29 juni werd te Petten geen enkel exemplaar gezien, maar de 

volgende morgen om ongeveer 9 uur waren 7 exemplaren aanwezig, vermoedelijk 

dus een groepje trekkers, die ’s nachts waren aangekomen (J. Lucas). 
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Op 6 september werden te Uffelte 6 Atalanta’s gezien, die in de loop van een 

half uur in zuidwestelijke richting voorbijvlogen, tegen de wind in op vrij open 

terrein (Kuyten), mogelijk trek in zuidelijke richting. 

Totaal aantal waarnemingen: 7133, dus aanmerkelijk beter dan 

in 1956 met 1236 waarnemingen. Was het weer in september wat gunstiger ge¬ 

weest, dan zou het aantal ongetwijfeld nog groter geweest zijn. 

Merken. Pater Munsters merkte te Stein 68 exemplaren. Hiervan werden 

8 weer voor een tweede of derde keer terug gevangen, doch nooit later dan 

vijf dagen na het merken. 

Te Amsterdam merkte van Oorschot op 14 juli 8 stuks. Van 15 tot en met 

28 juli waren elke dag één à twee der gemerkte dieren aanwezig. Op 3 augustus 

werden drie gemerkt, waarvan op 6.VIII nog twee gezien werden. 

6. Vanessa cardui L. De eerste Distelvlinder werd pas op 14 mei te Rot¬ 

terdam opgemerkt (van der Aa). Hoe zeldzaam de vlinder in deze maand was, 

blijkt wel hieruit, dat daar slechts twee meldingen bij kwamen. Op 21.V zag 

Sogeler er één te Chèvremont en op 27 mei werd door Hart de derde te Uit¬ 

geest waargenomen. Ook in juni bleef cardui zeer schaars. Slechts op 12 dagen 

werd hij gesignaleerd, op één uitzondering na (op 23.VI twee stuks te Rotterdam) 

steeds in één enkel exemplaar. Juli werd maar weinig beter. Een opvallende 

waarneming was die van Leffef, die op 29.VII op Terschelling 12 Distelvlinders 

voorbij zag vliegen. Augustus werd de beste maand, omdat toen de Nederlandse 

generatie uikwam. Toch bedroeg het maximum slechts 16 stuks (op de 13de). In 

september was de Distelvlinder al weer haast even zeldzaam als in het voorjaar. 

Slechts op 6 verschillende dagen werd hij op de formulieren vermeld. Hierbij 

kwamen nog vier data in oktober. Het slot vormden drie exemplaren op 19.X te 

Chèvremont (Sogeler). Wel waren de weinige exemplaren, die in september en 

oktober gezien werden, weer bijna alle prachtige verse dieren, zodat er in elk 

geval een zeer bescheiden tweede Nederlandse generatie aanwezig geweest is. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 198, dus duidelijk 

minder dan in 1956 met 26l meldingen. Een zeer middelmatig card ui-jaar. 

Merken. Pater Munsters merkte te Stein 3 exemplaren, die niet terug ge¬ 

zien werden. 

7. Issoria lathonia L. Het eerste exemplaar in het binnenland werd op 

28 april te Swalmen gezien (Meuffels). Mei leverde 6 stuks op, afkomstig van 

drie plaatsen op drie verschillende data. Ook in juni bleef de vlinder een rariteit: 

10 exemplaren op vier data van even zoveel verschillende plaatsen. Juli werd 

veel beter, maar dat komt uitsluitend doordat lathonia plotseling in aantal te 

Vlaardingen vloog, van welke plaats te voren geen enkel exemplaar werd gemeld. 

Op 19 juli werden daar niet minder dan 25 lathonia*s geteld en dat aantal bleef 

een week lang vrijwel gehandhaafd. Daarna werd het minder, maar de hele 

maand augustus en ook in september tot begin oktober toe was de vlinder er 

present. Eind augustus en begin september was daar duidelijk een nieuwe piek. 

In totaal nam Kazenbroot daar maar liefst 318 stuks waar. Ook vond hij rupsen 

(twee op 15.VII te Schiedam en telkens één op 13 en 21.VIII te Vlaardingen). 

Bovendien liet hij in de tweede helft van juli wijfjes eieren leggen (wat alleen 

bij goed zonlicht lukte), waarvan hij tussen 28.VIII en 7.IX in totaal 35 vlinders 
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kweekte (maximum 11 op 4.IX), zodat hierdoor wel duidelijk is, dat de ook 

buiten waargenomen toename omstreeks deze tijd een nieuwe generatie is. 

In de rest van het binnenland was de vlinder echter ook in de overige zomer¬ 

maanden schaars. In het hele seizoen werden daar niet meer dan 68 stuks ge¬ 

teld, zodat het jaar eigenlijk niet veel beter was dan het voorafgaande met 52 

stuks. 

Vergelijken we nu de gegevens uit het binnenland met die uit het duingebied, 

dan blijkt, dat daar de eerste vlinder al op 13 maart gezien werd (Meyendel, Br. 

Virgilius) . Het bleef overigens de enige maartwaarneming, maar vanaf 21 april 

werd de vlinder regelmatig in de duinen gezien. Het hoogtepunt viel omstreeks 

half juni, toen Lucas in een uur tijd in Meyendel een 200 exemplaren telde. Na 

eind juni nam het aantal echter sterk af en werd de vlinder als elk jaar veel 

schaarser dan in het binnenland. Ik ben er nog altijd niet zeker van, of dit schijn 

of werkelijkheid is. Wordt in het voorjaar meer en beter in het duingebied uitge¬ 

keken dan in zomer en herfst, of is de vlinder er dan inderdaad veel schaarser? 

Kortom, lathonia is en blijft nog altijd een soort, die ons de nodige raadsels ter 

oplossing biedt. 

Vindplaatsen. Lbg.: Terziet, Epen, Eys, Echt, Putbroek, Montfort, Her- 

kenbosch, Sint Odiliënberg, Swalmen, Mook. N.B.: Drunen. Z.H.: Sliedrecht, 

Schiedam, Vlaardingen, Leiden. N.H.: Hoofddorp, Amsterdam, Zaandam, Oost- 

huizen, Wognum, Naarden. Utr.: Cothen. GdL: Oosterbeek, Korenburgerveen, 

Winterswijk. Ov.: Rijssen. Fr.: Oude-Mirdum. 

Trek. Op 16 juni, tijdens warm weer, zag C. Wagenaar langs het strand 

bij de Wassenaarse Slag een duidelijke trek van zw naar no. Er namen zeker een 

1000 exemplaren aan deel, waarbij bijna geen enkel mooi gaaf dier was. Ein¬ 

delijk dus de eerste melding van trek bij deze soort ! 

Totaal aantal waarnemingen: 386, tegen 52 in 1956. Maar zie 

de reeds gemaakte opmerking over dit getal ! 

8. Lysandra coridon Poda. Op 13 juli ving A. Maasen een vers $ te Sint 

Odiliënberg, terwijl Sogeler op 8 september drie mannetjes en een wijfje te 

Schinveld zag. Totaal dus vijf exemplaren. 

9. Acherontia atropos L. Van de enorme overvloed van 1956 is in 1957 niets 

meer te merken geweest. De vlinder was weer even zeldzaam als we dat in bijna 

alle jaren gewend zijn. Omstreeks 8 juni werden te Oisterwijk twee vlinders 

opgemerkt (Kaijadoe). Begin juli werd er één te Susteren gevangen (Meuf- 

fels). Van de nieuwe generatie werd 18 augustus een vers $ tegen een boom 

te Wapenveld gevonden (W. van Soest). Daarna volgden nog enkele vangsten 

in september te Cothen en te Wijchen en werd te Weesp een exemplaar uit de 

pop gekweekt, terwijl oktober twee vondsten te Montfort en te Ankeveen op¬ 

leverde. Bovendien werden nog een paar rupsen en een pop gevonden. 

Vindplaatsen (alle stadia). Lbg.: Susteren, Montfort. N.B.: Oisterwijk. 

N.H.: Duivendrecht, Weesp, Ankeveen. Utr.: Cothen. GdL: Wapenveld, Wijchen. 

Ov.: Deventer. N.O.-polder: Marknesse. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 11 vlinders, 2 rup¬ 

sen, 1 pop. 

10. Herse convolvuli L. Een buitengewoon slecht seizoen voor deze soort ! 
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Op 1 juli werd een afgevlogen exemplaar te Leiden gevangen (J. Kroon). Een 

eveneens afgevlogen $ vond Sogeler 8 augustus te Chèvremont. Een verse 

Windepijlstaart zat 16 september onder een zonnescherm te Almelo (Pezie). 

De totale oogst bedraagt dus slechts drie stuks tegen 20 in 1956. We moeten 

terug gaan tot de allereerste jaren dat we in Nederland met trekvlinderwaarne- 

mingen begonnen, om een dergelijk slecht resultaat te vinden. 

10. Macroglossum stellatarum L. 1957 werd het vijfde achtereenvolgende 

slechte stellatarum-jaar. In juni werden slechts twee exemplaren gezien, het eerste 

op 9.VI te Hendrik-Ido-Ambacht (Bogaard), het tweede op 25.VI te Wiessel 

(Leffef). Juli werd de beste maand, waarin de vlinder op 11 verschillende data 

werd vermeld, meest in slechts een enkel exemplaar. Een uitzondering vormde de 

7de, toen Camping 7 stuks op Vlieland waarnam, waardoor met een exemplaar 

van Amsterdam het dagtotaal 8 stuks bedroeg, het hoogste, dat in 1957 werd 

bereikt. Augustus leverde slechts één enkele waarneming op, op 29.VIII een verse 

stellatarum te Sint Odiliënberg. In september werd de vlinder op vijf data ge¬ 

signaleerd, het laatst op 22.IX te Cothen. Het is dus wel duidelijk, dat van de in 

Nederland geboren generatie heel weinig terecht is gekomen. Dat er althans 

plaatselijk wel rupsen aanwezig geweest zijn, bewijst de vondst van een serie 

exemplaren aan de Diemer zeedijk door Wolschrijn, waaruit hij in de tweede 

helft van september 22 vlinders kweekte. Natuurlijk zijn deze niet meegeteld. 

Vindplaatsen. Lbg.: Eys, Chèvremont, Sint Odiliënberg, Swalmen. ZL: 

Burgh. Z.H.: Middelharnis, Hendrik-Ido-Ambacht, Schelluinen. N.H.: Amster¬ 

dam, Diemen, Middelie, Oosthuizen. Utr.: Zeist, Cothen, Schalkwijk. GdL: 

Wiessel, Lobith. Fr.: Vlieland. 

Aantal waargenomen exemplaren: 34. 

12. Celerio euphorbiae L. Van deze soort werden slechts enkele rupsenvond¬ 

sten gemeld: op 10 juli vier rupsen te Lobith en op 22 juli drie stuks. 

13. Lithosia quadra L. Ook de Viervlakvlinder was in geringer aantal present 

dan het jaar ervoor. Het eerste exemplaar werd op 28 juni te Goeree op licht 

gevangen (Huisman). De meeste vlinders werden in juli gezien, doch nimmer in 

flink aantal. Het hoogste dagtotaal was vier stuks op 26.VII ! Augustus leverde 

slechts drie waarnemingen op, de laatste op 16.VIII te Doorn (van der Aa). 

Vindplaatsen. Lbg.: Herkenbosch. Z.H.: Goeree. N.H.: Amsterdamse 

Bos, een $ op 6 augustus (Küchlein). Utr.: Zeist, Doorn. GdL: Vierhouten, 

Wiessel. Dr.: Odoorn, 12 stuks van 20 tot 26.VII (Peerdeman). 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 23, tegen 37 in 

1956 en 167 in 1955. 

14. Agrotis ypsilon Hufn. Vanaf 25 mei werden in de laatste week van deze 

maand vier af gevlogen exemplaren op even zoveel verschillende data gezien (3 

hiervan te Leiden door J. Kroon). Ook in juni bleef de vlinder zeer schaars. 

Op 9 dagen werd hij vermeld met in totaal 11 stuks. Alleen van het exemplaar, 

dat 15.VI te Amsterdam gevangen werd, wordt uitdrukkelijk vermeld, dat het 

afgevlogen was. Juli had meldingen op 11 dagen, op twee uitzonderingen na 

steeds in één enkel exemplaar. Op 4.VII werden in totaal 4 stuks geteld en op 

16.VII zelfs 7. Bij de opgave van 11.VII stond weer vermeld, dat de vlinder af¬ 

gevlogen was. Augustus werd duidelijk beter, vooral na de 20ste. De top viel op 
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29-VIII met 68 stuks, maar dit was uitsluitend te danken aan het feit, dat Leffef 

toen 60 ypsilon s te Rhijnauwen op smeer ving. Af gezien hiervan was het hoog¬ 

ste aantal 20 stuks op 30.VIIL Ook in september en oktober bleef de vlinder 

geregeld doorvliegen, zij het ook in klein aantal. Slechts enkele data kwamen met 

hun dagtotalen boven 10 stuks uit (5.IX met 11, 7.IX met 15, 17.IX met 13, 

25.X met 16). Zelfs november leverde weer een paar meldingen op: 4.XI één te 

Hendrik-Ido-Ambacht, 11.XI twee mooie te Montfort-Lbg., 12.XI een mooi 

exemplaar te Stein en 16.XI twee verse ypsilon s te Heemstede. De vlinder blijkt 

zich dus nog laat in het jaar hier volledig te kunnen ontwikkelen. Aan de andere 

kant geloof ik niet, dat overwintering in een of ander stadium hier veel zal voor¬ 

komen. Imagines worden te laat in het voorjaar voor het eerst opgemerkt om nog 

te kunnen geloven, dat die hier te lande overwinterd zouden hebben, terwijl vrij¬ 

wel alles, wat dan in de eerste zomermaanden gesignaleerd wordt, nog af gevlogen 

is, zodat ontwikkeling uit in Nederland overwinterde rupsen of poppen haast on¬ 

denkbaar is. Al met al blijkt ook deze soort onze verdere opmerkzaamheid ten 

volle te verdienen. 

Agr. ypsilon werd in 1957 waargenomen in Friesland (Beetsterzwaag), Gro¬ 

ningen (in de hoofdstad), Overijsel (Raalte en Saasveld), Gelderland (vier 

plaatsen op de Veluwe en Aalten), Utrecht (Rhijnauwen en Utrecht), Noord- 

Holland (6 vindplaatsen), Zuid-Holland (idem), Noord-Brabant (idem) en 

Limburg (9 vindplaatsen). Hij kwam dus door vrijwel het gehele land voor. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 405, tegen 250 in 

1956. Onze gegevens zijn nog te gering om te kunnen zeggen, of dit nu een 

goed jaar voor ypsilon was of niet. In elk geval is het een van de weinige soor¬ 

ten met een totaaltelling, die hoger is dan in 1956. 

15. Peridroma saucia Hb. Deze migrant was in 1957 heel schaars. Van de 

vroege generatie werd slechts één exemplaar gezien: 16 juni te Ede (van der 

Aa). In augustus werden maar twee stuks gevangen (op 10.VIII en 31.VIII). In 

september werd één vlinder op de 6de gezien, terwijl 21.IX drie stuks opleverde, 

het hoogste dagtotaal voor dit jaar ! In oktober kwamen daar nog twee vangsten 

bij op de 10de en de 25ste. 

Vindplaatsen. Lbg.: Stein. N.B.: Oosterhout. N.H.: Amsterdam, Oost- 

huizen, Naarden. GdL: Apeldoorn. Ov.: Volthe. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 9, tegen 47 zo¬ 

wel in 1956 als in 1955. 

16. Spaelotis ravida Schiff. Op 15, 29 en 30 juni en op 21 juli werd telkens 

één exemplaar te Oosterhout gevangen (Bolk). Op 18 juli vond Peerdeman 6 

verdroogde ravida s op een vensterbank van een leegstaande boerderij te Exlo. 

Totaal dus 10 exemplaren, wat voor deze zeldzame soort zeker niet ongunstig is, 

al is het aantal vindplaatsen dan ook zeer klein. 

17. Mythimna albipuncta F. Sinds het einde van de oorlog hebben we geen 

jaar meegemaakt, dat zo slecht voor deze soort was als 1957. Op 14 juni ving 

Leffef er één te Wiessel, 3 juli werd de tweede te Almelo gevangen (Pezie) en 

op 26 augustus ving Leffef 10 verse albipuncta s te Apeldoorn. Totaal dus 12 

stuks tegen 41 in 1956 (maximum 225 in 1949). 

18. Mythimna 1. album L. Ook voor deze soort was het seizoen buitengewoon 
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slecht. Op 28 augustus ving Vlug het eerste exemplaar te Wijchen, terwijl Ot- 

tenheijm op 17 september 2 stuks te Tegelen bemachtigde (één vers, één be¬ 

schadigd). Totaal dus slechts 3 exemplaren tegen 5 in het voor deze soort al 

even ongunstige voorafgaande jaar (maximum 356 in 1949). 

19. Xylena exsoleta L. Op 24 oktober ving Leffef een vers $ te Apeldoorn. 

Door geen enkele andere waarnemer werd de soort verder gezien. (Twee stuks in 

1956, maximum 4 exemplaren in 1952 en 1946, wat dus wel bewijst, hoe zeld¬ 

zaam de vlinder hier te lande is). 

20. Autographa gamma L. Het jaar begon met twee merkwaardige vangsten: 

zowel op 15 als op 22 januari vloog te Den Haag een exemplaar binnenshuis om 

de lamp (Br. Virgilius) . Zulke winterwaarnemingen van de gammauil zijn toch 

wel uiterst zeldzaam in ons land. Waarschijnlijk zijn ze van rupsen, die op een 

of andere manier met planten (geraniums?) in de late herfst mee naar binnen 

zijn gekomen en die zich daarna in de gunstige omgeving verder hebben kunnen 

ontwikkelen. 

Fig. 2. Diagram van de vluchten van Autographa gamma L. in 1957 

De eerste vlinder in de vrije natuur werd pas op 1 mei gevangen in de P D - 

lamp te Gassei (N.B.). Op 5 mei zit er één in de lamp te Goes en op dezelfde 

dag vindt Camping te Leeuwarden een pas uitgekomen exemplaar met nog slap¬ 

pe vleugels te Leeuwarden, blijkbaar afkomstig van een van die zeldzame rupsen, 

die er' nu en dan in slagen onze winter door te komen. De hele maand mei en 

de eerste helft van juni bleef de gammauil schaars. Een dag met meer dan 10 

meldingen was een uitzondering. Pas na 15.VI wordt het beter: 24 stuks op de 

16de, 32 op de 18de, 46 op 28.VI, 85 een dag later. De invloed van het warme 

weer is duidelijk merkbaar ! In juli gaat de stijging voort: Op 1 VII noteren we 

177 stuks, de volgende dag zelfs 200. (Achteraf bleek dit het topcijfer voor het 

hele seizoen te zijn!) Dan echter treedt'weer een duidelijke daling in. In de 

eerste augustusweek komen nog een paar vrij hoge aantallen voor (183 op 3.VIII 

en 152 op de 7de), maar de rest van de maand is toch een stuk minder. Pas op 

31.VIII noteren we weer een stijging (133 stuks), die tot het eind van de eerste 

septemberweek voortduurt (185 stuks op 7.IX), maar dat wordt dan ook het 

maximum van de herfstvlucht. Dé traditionele hoog ópschietende top, die we in 
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dit deel van het jaar zo vaak zien verschijnen, ontbreekt dit keer vrijwel geheel 

Na 21 september (123 stuks) komt het dagtotaal geen enkele keer meer boven 

100 meldingen. Alleen 10 oktober weet het nog tot 93 te brengen (de invloed 

van het zachte weer in deze tijd?), maar vooral na 26.X, toen nog 58 stuks 

geteld werden, gaat het snel minder worden. Toch werd de vlinder nog tot laat 

in de herfst waargenomen, al was het na 14 november niet meer dan af en toe 

één exemplaar per dag. De laatste buiten vliegende gamma zag van der Aa op 

29 november te Rotterdam. Ottenheijm ving op 18.XI een vlinder te Tegelen, 

die tot 3 december in leven bleef. 

Totaal aantal waarnemingen: 9267, een aantal, dat natuurlijk 

een schrille tegenstelling vormt met het recordcijfer van 1956, maar dat toch ook 

belangrijk minder is dan de meer normale jaren ervoor. We moeten tot 1948 terug 

gaan om een totaaltelling te vinden, die beneden de tienduizend blijft ! 

21. Plutella maculipennis Curtis. Hoewel nog maar heel weinig op de Micro’s 

onder de trekvlinders gelet wordt, is het toch wel zeker, dat dit vlindertje in 1957 

niet gewoon geweest is. Op 20 juni werd een exemplaar te Yenlo gevangen 

(Küchlein) en. op 1 juli een tweede te Hoorn (Peerdeman). 

Conclusie. Voor geen enkele soort is het seizoen opvallend goed geweest. 

Voor enkele was het beter dan 1956, maar toch middelmatig, voor de meeste vrij 

slecht tot slecht. Wat in het biezonder opvalt, is het geheel ontbreken van de 

echte zeldzaamheden en het feit, dat niemand van de waarnemers een exemplaar 

van Hoplodrina ambigu a Schiff, en van Autographa con fus a Stephens gezien 

heeft. Eerstgenoemde soort werd gemist na zeven achtereenvolgende jaren gemeld 

te zijn, de andere na acht jaren van ononderbroken waarneming. Dat we vooral 

voor deze twee de resultaten van 1958 met enige spanning tegemoet zien, spreekt 

wel haast vanzelf. 

Summary 

In the eighteenth annual report on migrating Lepidoptera in the Netherlands 

in 1957 the following particulars are mentioned: 

1. Pier/s bras suae L. On July 17th a migration was seen at Groesbek (south¬ 

east of Guelderland) flying from east to west. 

2. Pontia daplidice L. One specimen on July 30th. 

3. Colias hyale L. 151 specimens against 9 in the preceding year, most of them 

in August 

4. Co lias crocea Fourcroy. 128 specimens (45 in 1956), also for the greater 

part in August. 

5. Vanessa atalanta L. A few in March, one in April, scarce in May and June, 

later in the year better, especially in September. Two cases of possible migration 

in June and September. Total number 7133, much better than in 1956. 

6. Vanessa cardui L. First specimen rather late, May 14th. Very scarce up till 

August, when the Dutch generation began to occur. Scarce again in the autumn. 

Total number 198, about two thirds of the number of 1956. 

7. Issoria lathonia L. Total number 386, but 318 of them in the same locality, 

Vlaardingen west of Rotterdam, so possibly originating from a migration out of 
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the dune district, which maintained itself here. A strong migration of at least 1000 

specimens was seen along the coast north of The Hague on June 16th, flying 

north east. At any rate the first migration ever published in the Netherlands for 

this species. 

8. Lysandra coridon Poda. Four males and one female, all in the south of 

Dutch Limburg. 

9. Acherontia atropos L. An absolutely normal year after the invasion of 1956: 

11 moths, 2 caterpillars, 1 chrysalis. 

10. Herse convolvuli L. Extremely bad: only 3 moths. 

11. Macroglossum stellatarum L. The fifth bad year in succession ! Only 34 

observations. 

12. Celerio euphorbiae L. Seven caterpillars in the usual localities. 

13. Lithosia quadra L. 23 specimens, much lower than in the preceding years. 

14. Agrotis ypsilon Hufn. The first specimens (completely worn) appeared in 

the last week of May. Rare in June and the first half of July. Then the number 

began slowly to increase and August was a much better month for the species. It 

continued flying regularly in September and October, though not in large num¬ 

bers. A few specimens in November, quite fresh. Total number 405, dispersed 

over almost the whole country. 

15. Peridroma saucia Hb. Very rare. Only one specimen of the first generation, 

two in August, five in September and October. Total number only 9 ! 

16. Spaelotis ravida Schiff. 10 specimens in two localities. 

17. Mythimna albipuncta F. 12 specimens, the worst year since the end of 

World War II. 

18. Mythimna l. album L. Only 3 specimens, still worse than in the bad year 

1956. 

19. Xylena exsoleta L. One fresh $ in October. The species is extremely rare 

in Holland, as the maximum number is only 4 specimens (in 1946 and 1952), 

whereas in many years not a single specimen is seen. 

20. Auto grap ha gamma L. Two specimens caught in January, flying round the 

lamp in the room. Very probably from caterpillars which could continue their 

development in favourable circumstances. The first migrant was only observed 

on May 1st. Rare till the second half of June. Then the number began to improve 

till the beginning of July. At the end of August it rose again, but the high autumn 

top of other years was almost completely absent. Observed till late in November. 

Total number 9267, a very mediocre gamma year. 

21. Plutella maculipennis Curtis. Although the number of lepidopterists in¬ 

terested in Micros is still very small, it is quite clear that this species was rare in 

1957. Only 2 specimens were mentioned on the schedules. 

The season was especially characterized by the complete absence of rare mi¬ 

grants. Moreover no observations for Hoplodrina ambigua Schiff, and Auto- 

grapha confusa Stephens. The former was observed for 7 years in succession, the 

latter for 8 years. For many species the season was bad, for none it was really 

good. 

Amsterdam-Z2, Oude IJselstraat 12m. 
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Nederlandse Hydrachnellae XXXIX 
(met twee figuren) 

door 

A. J. BESSELING 

Hydrachna skorikowi (Piers. 1900) ny. Lengte 1590 [x. De lichaamsvorm is 

rond. Huid met vlakke papillen bezet. Palpen kort, PUI meet dorsaal 155 /x. 

Tussen de ogen twee brede schilden waartussen het frontaalorgaan (fig. 1). De 

lengte van deze schilden bedraagt 465 /x, de gezamenlijke breedte zoals afgebeeld, 

1 j 

705 /X. De 3e en 4e epimere ter linkerzijde, met de linker napplaat zijn afgebeeld 

in fig. 2. De 4e epimeren zijn achter zeer breed uitgetrokken en asymmetrisch, zo¬ 

als dit ook bij H. cruenta het geval is. De napplaten zijn lang 267 /x en breed 

250 [x. De napplaten bedekken de binnenranden van de 3e en 4e epimeren. Dit 

treffen we bij H. cruenta eveneens aan. 

De determinatie van deze nymph werd mogelijk gemaakt door beschrijving en 

afbeeldingen van een nymph uit Roemenië, gemaakt door Motas-Dobreanu 
(1933). Vindplaats van de inlandse nymph: vijver 26, Meijendel, 5 september 
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1957. Deze nymph bevindt zich in de collecties van het Zool. Laboratorium, Am¬ 

sterdam (Dr. A. G. Vorstman). 

Thyas rivalis rivalis Koen. 1912 en Th. rivalis longiscuta Lundi. 1927 zijn 

beide nieuw voor ons land. De vindplaats is: Bossloot bij Winterswijk, juli. 

Hydryphantes parmulatus Koen. 1912 var ? In 1941 werd gepoogd een Hy- 

dryphantes exemplaar onder te brengen bij de dubieuze soort H. clypeatus Thor 

1899. Deze soort is nu nog twijfelachtig. Een herhaalde bestudering van het 

exemplaar, kennelijk een $ , afkomstig uit de omgeving van Eernewoude, bracht 

aan het licht, dat vier paar rugschildjes, ongeveer even groot als het frontaal- 

orgaan, aanwezig zijn. Deze rugschildjes, waarschijnlijk de dorsocentralia 2 tot 

en met 5, liggen achter de punten van het grote schild en onderling op gelijke 

afstanden. 

Punten van overeenstemming met H. parmulatus zijn: de palpen, het rostrum, 

het rugschild, de 4e epimeren. H. parmulatus $ bezit, behalve de kleine rug¬ 

schildjes, enkele grotere, zowel dorsaal als ventraal. H.parmulatus $ zou die ook 

bezitten, is echter tot heden toe niet volledig en duidelijk beschreven. Vandaar de 

onzekerheid of het inlandse exemplaar tot de nominaatvorm of tot een variëteit 

behoort. 

Lebertia minutipalpis Viets 1920. f.n.sp. Vindplaats: Groevenbeek bij Putten, 

juli. 

Limnesia maculata viridis Dresscher 1955 ? Dresscher (1955) vermeldt deze 

kleurvariatie o.a. in de samenvatting op pag. 314. Het materiaal van Dresscher 

werd destijds door schrijver dezes bewerkt; het was in formaline geconserveerd. 

Sedertdien zag ik nog meer mijten, waarbij Limnesia's, in formaline. Thans is 

mijn opvatting, dat de groene kleur te wijten is aan de onjuiste conservering in 

formaline en dat de variëteit viridis moet vervallen en worden ondergebracht bij 

de nominaatvorm L. maculata (O.F.M. 1776). 

Piona coccinea recurva Lundbl. 1920. Deze vorm is nieuw voor de fauna. 

Vindplaats: meertje van Caprera bij Bloemendaal, 9 juni 1953. (Coll. Zoöl. La¬ 

boratorium Amsterdam, Dr. A. G. Vorstman). 

Krendowskia (s.str.) latissima Piers. 1895 (?). In de Mark bij Galder, juli 

1952, werd een nymphe gevonden, behorende tot het subgenus Krendowskia s.str. 

De soort latissima, oorspronkelijk beschreven uit Zuid-Rusland, werd verder be¬ 

kend uit Roemenië, N.W. Duitsland en mogelijk ook uit Algiers, vanwaar een 

gelijk gebouwde nymph beschreven werd als die van latissima. Alhoewel door het 

niet-vinden van adulti het bewijs niet geleverd is met de soort latissima te doen te 

hebben, lijkt het toch zeer waarschijnlijk, ook omdat tot nu toe geen andere 

Krendowskia soorten in Europa bekend werden. De soort is nieuw voor de fauna. 

Arrenurus (s.str.) robustus Koen. 1894, f.n.sp. Vindplaats: Moerasje bij Slik- 

kendam, september. 

Literatuur 

Besseling, A. J., 1941. Nederlandsche Hydrachnidae. Genus Hydryphantes. Ent. Ber. 10 

(238) : 308. 
Dresscher, Th. G. N., 1955, XXI Iets over de Flora en Fauna van de oeverzoom van het 

Ijsselmeer tussen de uitmonding van het Zwarte Water en Harderwijk. Ver¬ 

anderingen in de Flora en Fauna der Zuiderzee (thans Ijsselmeer) na de 
afsluiting in 1932. Verslag 1954. 
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Motas, C. et E. Dobreanu, 1933, Faune Hydracarienne de quelques lacs des environs de 

Bucarest. Acad. Romana Mem. Sect. Stiintif. ser. III, 9 (7): 7 (Bucuresti). 

Zusammenfassung 

Einige bekannte und neue Arten der niederländischen Hydrachnellenfauna wur¬ 

den besprochen. Bemerkenswert ist der Fund von Krendowskia latissima Piers. 

1895 ny (?). 

Utrecht, Pres. Rooseveltweg 102 B. 

Horion, Ad., Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Band 6, XXII 343 p.. Komm. 

Verlag Aug. Feyel, Ueberlingen, 1958. 

Het zesde deel van dit befaamde werk behandelt de Lamellicornia (Scarabaeidae en 

Lucanidae), een groep die zich sinds lang in de speciale belangstelling der coleopterologen 

mag verheugen. Het aantal zeer gedetailleerde verspreidingsopgaven is dan ook, zoals te 

verwachten was, groot. Daarnaast heeft de auteur ook in dit deel weer behalve de faunis- 

tische, vele biologische en oecologische gegevens verwerkt, waardoor zijn werk ver boven 

een vindplaatsenlijst uitstijgt, hoe belangrijk deze laatste op zichzelf ook is. Er begint 

trouwens door Horion’s onvermoeide werken duidelijk tekening te komen in het versprei - 

dingstype van vele Coleoptera, zowel gewone als zeldzame. Raadpleging van zijn gegevens 

b.v. over de ook in ons land tweemaal gevonden Aphodius satellitius Hbst. laat duidelijk 

zien dat deze soort, van pontisch-mediterrane oorsprong, bij ons aan de grens van zijn 

verspreidingsgebied moet leven. Voor wie zich in dergelijke problemen wil verdiepen, is 

Horion’s werk een onuitputtelijke bron van studie. Hier wordt een nieuw terrein van 

onderzoek geopend, o.a. voor degenen die in de systematiek alleen geen bevrediging meer 

kunnen vinden. 

Doch ook de nieuwere systematische inzichten worden in dit deel vanzelfsprekend aan 

de orde gesteld. Met de schrijver valt het mij moeilijk te geloven in de soortechtheid van 

de van Onthophagus ovatus L. afgesplitste O. joannae Golj. Anders is het echter gesteld 

Æ Plhiy^d^ccü'aboides L., waarvan in de allerlaatste tijd P. caprae Deg., m.i. terecht, 

xjPis af gesplitst. a'$§k)rlopige gegevens doen vermoeden dat caraboides een soort is uit het 

M laagland, caprae daarentegen een montane soort. Onderzoek van een veel groter materiaal 

* JBf&E 'echter*'eéjjpt* deze hypothese nog moeten bevestigen. 

In ,de laatste 4jD bladzijden van Horion’s boek wordt het optreden van de meikevers in 

V .3 e' J^itsl^nUen V3,P’ de? schadelijke Lamellicornia in Oostenrijk behandeld, van de hand van 

resp,, Dr.v.E’ Gèr-sdorf en Dr. H. Schweiger, verlucht met een zevental kaartjes. 

Resumerend kunnen we zeggen, dat het besproken werk de warme belangstelling van alle 

coleopterologen en niet alleen van de systematici onder hen, ten volle verdient. 

P. J. Brakman 

Te koop. Metalen groen gelakte cassette met 16 bergplaatsen f 20; kast voor insecten¬ 
dozen 180 X HO X 47 cm met hoekijzers en lectuurvakken f25; South, Butterfl. and 

Moths Br. Isles, 3 delen, f. 20; Prud’homme, Wat vind ik in sloot en plas ? f. 2; Kosch & 
Ruys, Wat is dat voor een boom ? f. 2; Kosch & Müller, Wat bloeit daar ? f. 2; Von 
Natzmer, Geheimen der Natuur f. 7,50; Postma, Vlinders en andere insecten f. 3; Boeke, 
Algemene Biologie f. 1,50; De Wilde, Dagvlinderrupsentabel f. 0,50; van der Goot, 
Zweefvliegen f. 0,50; Nijveldt, Galmuggen f. 1,50; Benno, Echte Wespen f. 0,75; 

Kabos, Hymenoptera f. 0,75; Benno, Bijen f.1; Beukema, Libellentabel f. 0,60; Lems, 
Libellentabel f 0,25; Theowald, Tipulidae f. 1,50. 

M. Kooi, Rembrant van Rijnstraat 22, Groningen. 
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Doctor L. Vâri 

Op 29 maart 1958 promoveerde ons Zuidafrikaanse medelid, de heer L. VaRi, 

cum laude tot Doctor in de Wis- en Natuurkunde op een proefschrift getiteld 

„South African Lepidoptera, A monograph of the Lithocolletidae”. Daarmee werd 

zijn reeds in Amsterdam aangevangen studie wel op zeer succesvolle wijze afge¬ 

sloten. 

De Redactie wenst hem van harte geluk met de behaalde graad. Het proef¬ 

schrift is nog niet gepubliceerd, maar de auteur verwacht, dat het begin 1959 ter 

perse zal gaan. In een publicatie van de Universiteit van Pretoria wordt ervan ge¬ 

zegd : „Hierdie studie gee 'n deeglike oorsig van een van die families waarvan 

eksemplare oor die hele wereld versamel is. Dis die eerste volledige studie van sy 

soort oor die Suid-Afrikaanse verteenwoordigers van hierdie motjies en vorm as 

sodanig die basis waarop verdere studie gebaseer en uitgebou kan word”. 

Dokter C. J. M. Willemse 70 jaar ! 

Op 17 oktober j.l. vierde de heer Willemse, arts te Eygelshoven, zijn zeven¬ 

tigste verjaardag. Zijn practijk heeft hij nu neergelegd, zodat hij zich geheel kan 

wijden aan zijn lievelingsstudie, die der Sprinkhanen. Wij weten allen, dat ons 

lid in deze insectengroep een autoriteit met een klinkende naam is, die ver buiten 

onze grenzen bekend is. Officieel vond dit erkenning door zijn benoeming tot 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, waarvan de versierselen hem de dag vóór 

zijn verjaardag uitgereikt werden. 

De Redactie wenst hem nog vele jaren van goede gezondheid toe, die hem in 

staat kunnen stellen nog menige belangrijke publicatie aan zijn serie toe te voegen. 
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The larva and female of Culex (Lophoceraomyia) marksae 

King & Hoogstraal (Diptera, Culicidae) 

by 

J. VAN DEN ASSEM 

(Publ. Health Dep., Div. of Malariology, Neth. New Guinea) 

King & Hoogstraal (1955) described Culex marksae from a single male, 

caught in a light trap at the edge of rain forest at 250 feet near Hollandia, 

Neth. New Guinea. Female, larva and breeding habits were unknown up to now. 

Recently larvae of this species were collected in the Cyclop mountains near Ifar, 

at 1000 feet altitude. The larvae were taken from a shallow crevice, about 1 m 

in length and 30 cm wide, in a rock, in the heavily shaded bed of a mountain 

current. The water in this breeding place was partly filled with pebbles and 

decaying leaves. Water temperature was found to be almost constant (23° C); 

direct sunlight only penetrates during about 20 minutes at noon and had no ef¬ 

fect in warming up, also due to the considerable heat capacity of the rock. 

Culex marksae was found associated with Culex (Cul.) papuensis, Aedes (F.) 

alticola ?, Ae. (F.) novalhitarsis and Ae. (F.) suhalbitarsis. The larval density was 

enormous at the time of collecting; all different instars were found together. 

Relatively few other arthropod species were present: many very small surface 

running bugs, few small water beetles and a Helodidae larva, one single Anisops, 

Tendipedidae larvae, a few water isopods and one surface running Dolomedes 

spider predating on newly emerged mosquitoes. Small copepods were plentiful. 

Larvae of Culex marksae were bred out in the laboratory and produced a series 

of males and females. The males, notable for the bicolorous fan on the antennae, 

agree with the description of the type specimen. 

Larva. Head slightly broader than long. Antenna about as long as head, 

slightly curved, basal part covered with spicules, antennal tuft beyond middle, in 

fresh specimens basal part of shaft and part beyond antennal tuft dark and 

contrasting with creamy white region between; antennal tuft with about 20 frayed 

branches; subapical hairs bare, as long as tuft. Head hair A with 6—8 frayed bran¬ 

ches, reaching to base of antennal tuft, basal stem conspicuously long; hair B and 

C close together, 2 branched, frayed. Comb on 8th abdominal segment with many, 

rather irregularly arranged, slender teeth, frayed at apex. Siphon long and slender, 

index 8—10 : 1, acus present; pecten in basal third part, 16—19 sharp teeth, 

apical ones slightly larger and further apart than basal ones, teeth with many 

lateral denticles; siphonal tufts 2 or 3 branched, only slightly longer than width 

of siphon. Anal segment about 2 times longer than wide, completely chitinous 

around, posterior margin with minute spicules; isc hair with 2 unequal branches, 

osc hair single; anal hair single-3-branched, small and bare; anal gills about 

twice as long as segment, slender, pointed at apex (see figure). 

Female. Vertex of head covered with narrow brownish scales; flat and paler 

scales present in a narrow row along the border of the eyes. Proboscis and palpi 

entirely dark scaled, palpi about 1/5—Ve °f length of proboscis. Thorax with 

minute brown scales on scutum and scutellum; pleura bare, light brown. Legs 
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covered with shining brown scales, posterior surface of femore partly whitish, 

especially in hind legs. Wing length 2.5 mm, wing scales shining brown. Ab¬ 

dominal tergites dark scaled, many scales, especially in the posterior segments, 

have a bronze reflection; sternites light, few dark scales on posterior segments. 

Literature 

King, W. V. & H. Hoogstraal, 1955, Three new species of New Guinea Culex, subgenus 

Lophoceraomyia, with notes on other species, Proc. Ent. Soc. Wash. 57 : 

1—11. 

Vanglampen. In Lepidopterists’ News 11: 161, (1957), 1958, staat het verslag van een 

discussie door Amerikaanse entomologen over verschillende soorten vanglampen. Allen, die 

aan de bespreking deelnamen, waren het er over eens, dat de beste resultaten bereikt worden 

met „black light”, d.w.z. met lampen, die grotendeels de voor ons oog onzichtbare ultra¬ 

violette stralen produceren. De ogen der vlinders zijn voor deze stralen juist uiterst ge¬ 

voelig. Een van de aanwezigen vond het resultaat van een 14 watt ultraviolette lamp beter 

dan dat van een gloeilamp van 250 watt. Een ander noemde als de beste lamp de 15 watt 

„G. E. Blacklight 360”. 

Mogelijk kan een van de deskundigen onder onze leden meedelen, welke lamp hier in 

Nederland besteld moet worden. Een groot voordeel van zulke lampen in ons dicht be¬ 

volkte land is ongetwijfeld ook het feit, dat buren er veel minder last van zullen hebben 

dan van het felle licht der hier gebruikte lampen. — Lpk. 
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The occurrence of the primary twig borer Xyleborus morstatti 

Hag. in Indonesia *) 

(Studies on the biology of Indonesian Scolytoidea, Nr. 3) 

by 

L. G. E. KALSHOVEN 

Blaricum, Netherlands 

First recognition of the species as present in North Sumatra 

In a report on plant pests in N.E. Sumatra Corporaal (1920) briefly ment¬ 

ioned the occurrence on some estates of a twig-borer in coffee, which he assumed 

to be Xyleborus coffeae Wurth, the primary borer of coffee and other plants 

known from Java since 1906. The damage reported was not severe, for lightly 

infested twigs recovered and a parasite was decimating the borer. Soon afterwards 

the identification of the species was corrected by Eggers (1922) who found the 

beetle to be actually X. morstatti Hag., until then known from Africa only. 

Eggers stated that so far he had not seen the true X. coffeae (since synonymized 

with X. morigerus Bldf.) from Sumatra. 

The labels on Corporaal’s original specimens as far as represented in the 

musea of Amsterdam and Leiden give the following details: Medan, 10.XII. 1919, 

a single specimen without host label (Medan is the town where the Deli Experi¬ 

mental Station was situated); in coffee twigs (presumably Coffea robusta Ref.), 

Balimbangan Estate, 370 m, 14.1.1920, 4 $;$ , 1 $ ; ditto, Poelahan Estate (near 

Tandjong Balai, Kisaran District), 27.1.1920, 13 91$, 2 $ $; Marihat Ulu 

Estate, 18.1.1921 and 11.1921, 7 $$, no host label; in branches of Coffea quil- 

lou, same locality, 27.1.1921, 5 $,.$ ; in the leaf ribs of Elaeis guineensis (the oil 

palm), same locality and date, 9 $ \ $ . 

First data on the borer’s occurrence in West Java 

In December 1920 my attention was drawn to the withering of twigs on Pro- 

so pis nudiflora — an imported species belonging to the Leguminosae — on 

nursery beds at the Forest Research Institute in Bogor. The withering was caused 

by a small Xyleborus sp., that made its brood-chambers in the branchlets in a 

similar way as X. coffeae but which belonged to a different species, being wholly 

black instead of brown and more elongate, though of about the same size as X. 

coffeae (Fig. 1). 

The same beetle appeared to be present in the collection of the Institute for 

Plant Diseases, Bogor, in a sample dated: ex Coffea robusta, Pamanukan & Tji- 

asem Landen (a large estate in the plains of W. Java, near Djatibarang), 1.1919, 

leg. K. W. Dammerman. These specimens had been wrongly placed under the 

label X. coffeae Wurth. 

*) The author gratefully acknowledges that the preparation of this paper has been made 

possible thanks to a grant received from the Netherlands Organization for the Advancement 
of Pure Research (Z.W.O.). 
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Fig. 1. Outlines of Xyleborus morigerus (left) and X. morstatti (right) (X 20; from 
Kalshoven, 1926) 

Specimens of both Javanese samples were identified as X. morstatti Hag. by 

Col. F. W. Sampson in London in 1924. A comparison made by me in the same 

year between the Javanese specimens and material received from Corporaal and 

identified by Eggers confirmed their identity. 

Since, I have received from Prof. W. Roepke a Xyleborus specimen labelled 

Tjiastana 1919’, which also proved to be a X. morstatti. According to a letter 

dd. 3.I.1919 in the files of the above mentioned institute, this refers to a coffee 

& rubber estate in the Djampang area, south of Tjianjur, W. Java, on 6OO—1200 

m altitude, where twig-borer damage of coffee trees had been observed. In the 

material examined by Roepke a black species of Xyleborus, unknown till then, 

was found side by side with the common brown species, X. cojfeae. 

This brings the earliest records of the presence of X. morstatti in W. Java to 

three in widely separated localities. 

Records of X. morstatti from Sumatra since 1921 

In the following enumeration the dates found on the labels of submitted 

specimens are mentioned as well as the particulars about the occurrence of the 

coffee twigborer found scattered in annual reports. It is assumed that the latter all 

refer to X. morstatti though this has not always been specified at the time. 

Records: beetles found boring in coffee berries in Palembang, leg. Ch. Bernard 

(no year, but not later than 1923); species causing die-back of seedlings of Eusi- 

deroxylon zwageri in forests near Palembang, reported by the Forest Service, 

IV.1924 (for further details see later chapter); boring twigs of Coffea robusta 

on Subanajam Estate near Tjurup, Benkulen district, VI. 1926 (submitted by H. 

Begemann) ; continued and frequent damage on the coffee estates of N.E. Su¬ 

matra in 1927, in one case an unusual attack on the main trunks resulting in 

infestation by Botryodiplodia blight and the death of trees (van der Goot, 

1928, p. 72); damage reported from estates along the West Coast, particularly 

severe in Painan and Balai-Selasa in 1928 (Leefmans, 1929 p. 53); occurrence 

on the N.E. Sumatra estates less than in the preceding year, though locally 

persistent, parasites always found present, borer also observed on several estates 

along the West Coast, from Tapanuli southward, particularly between Tapan and 

Painan, as well as on estates in S. Sumatra, where it was often successfully para¬ 

sitized by a Chalcid, all in 1929 (Leefmans, 1930, p. 52, 54, 86, 90); in stem 
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of two-year old sapling of the shade tree Leucaena glauca on Pageralam Estate in 

the Palembang Highlands, 800 m, VII. 1930 (leg. A. Keuchenius); some increase 

of the damage in neglected plantations on the West Coast, no important occurren¬ 

ce near Palembang, in 1930 (Leefmans, 1933, p. 43, 45); borer again observed 

in several plantations along the W. Coast, particularly at Muara Labuh near 

Surian and at Painan, situation stationary near Palembang, in 1931 (id. 1934 p. 

49, 51); no decrease of the occurrence on the W. Coast estates in 1932 (van der 

Goot, 1934, p. 39, 42); routine mention of the borer over the whole coffee pro¬ 

ducing area in 1933 and 1934, in Benkulen some increase due to the neglect of 

the plantations (id. 1935a p. 36, 1935b p. 43, 44); loss of twigs through borer 

attack still considerable in S. Sumatra in 1935 (id. 1936 p. 93); damage mainly 

of minor importance in the same area in 1936 (id. 1937 p. 53, 54, 60); borer 

regularly found in the Lampong district in 1937 (id. 1939 p. 53, 59); minor 

occurrence of the borer reported from the East Coast estates in 1938 (id. 1940 p. 

105). 

These occurrences of the borer in Sumatra will be further discussed in the 

chapter: Is X. morstatti indigenous in Indonesia or an introduced species. 

Incidence in West Java since 1921 

Records (if not otherwise stated the samples were collected by the author): a 

few specimens labelled ’Tjibugel coffee’, no date, but submitted to Sampson, 

VI. 1922 and probably collected by Leefmans, the locality referring to an estate 

between Sumedang and Tjibatu, 800—1200 m altitude; twigs in the lower crown 

level of Swietenia mahagoni trees killed by the borer, a few broods present, one 

mother beetle found drowned in the resin filling the hole, Experimental Garden, 

Bogor, 11.1924; die-back of a few twigs and thin shoots in a group of ornamental 

Acalypha shrubs, caused by the borer, recent and old galleries present, Botanical 

Gardens Bogor, 11.1924; very harmful outbreak of the borer in plantations of 

Erythroxylon novagranatense, the ’Java-coca’, on Tegallega Estate, S.E. of Tjiba- 

dak, first reported by J. P. Klinkhamer, XII. 1924, X. morigerus being also 

present in small numbers, some observations made by me and material investigated 

at intervals in 1925 (see later chapter); renewed infestation of the Acalypha 

shrubs in the Bot. Gardens, several twigs, tops and suckers newly killed with 

withered leaves, one specimen of X. morigerus without brood in a separate hole, j 

Bogor, 11.1925; death of twigs on inner side of the crown of a healthy, free¬ 

standing tree of Cryptocarya sp. (fam. Lauraceae), same locality, III.1925; further 

infestation detected in a group of Lauraceous trees, recent holes with brood in 

twigs of Nectandra angustifolia and Haasia sp., which had the tops killed, traces 

of former infestation, holes overgrown, in twigs of Cinnamomum iners, C. zey- 

lanicum and Litsaea cassiaefolia, same locality, IV—V.1925; mixed infestation by 

morstatti and morigerus of naturally grown seedlings of Swietenia macrophylla, 

several plants killed, inhabited and empty galleries found, Experimental Garden, 

Bogor, XL 1925; a few holes with a beetle without brood found in stems of young 

Crotalaria which were mainly infested by X. morigerus, this species having normal 

broods, Tjikompai Estate, XI. 1926 (material submitted by Specht Grijp); severe 

attack by morstatti and morigerus in 5 mm thick stems of one year old Cassia mul- 
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tijuga, Experimental Garden, Bogor,- XI. 1929 (leg. Verbeek); boring in the 

stalks of an orchid, Dendrobium sp., Bot. Gardens,. X. 1931 (leg. Dakkus); in 

Coffea rohusta on Tjirandoh Estate, Paiabuan Ratu near S. Coast, XI. 1931 (leg. 

H. R. A. Mulder); in twigs of Sambucus javanica, Pantjasan near Bogor, 300 m, 

XII. 1931 (leg. Muller); in Coffea rohusta in the experimental garden Tjibinong 

near Bogor and on Pitjuung Estate near Pandeglang, Bantam, III, V. and VI. 1932 

(leg. Kalshoven/Muller) ; a single specimen in an old stem of Eupatorium pal- 

lescens at Tapos, 800 m, VII.1932 (mentioned in Schedl 1942); ditto in twigs of 

Bauhinia sp. in the Bot. Gardens, V.1940; recent infestation of the twigs on a 

Sambucus shrub, a few twigs broken at the bore hole, same locality, III. 1950. 

Records of X. morstatti from Central Java 

There is a specimen in my collection dated Prumpang 18.11.1924, leg. Specht 

Grijp. The locality refers to an estate near Karanganjar on the N. slope of the 

Dieng Plateau at 450 m altitude. Probably it had been found boring the twig of 

a coffee plant. 

In published papers the species was first mentioned for C. Java in an annual 

report of the year 1927 (van der Goot 1928 p. 70, 71), where it was stated 

that twig-borer damage had been severe in several coffee plantations at the end 

of 1926 and the beginning of 1927, whereby the brown species, X. morigerus, 

and the black species, X. morstatti had been found side by side. In 1930 morstatti 

was reported to be the more prevalent of the two (Leefmans, 1933 p. 75) and 

the same was said for 1932 (van der Goot 1934 p. 68). No particular localities 

were mentioned, but in April 1932 we had specimens submitted found attacking 

the rohusta branches in an experimental plantation Bumidjawa, situated in the 

hills above Tegal. In 1936 morstatti was the only twig-boring species reported 

from C. Java (van der Goot 1937 p. 92). 

Spread of X. morstatti over East Java 

In 1927 X. morigerus was still considered to be almost exclusively responsible 

for the twig-borer damage in coffee plantations in E. Java, while morstatti — then 

mentioned for the first time for that area — was still very rare (van der Goot 

1928 p. 70, 71). Systematic investigations carried out by Begemann in 1928, 

showed that morstatti already occurred on the Wlingi side of the Mount Kawi 

complex but not on the Malang side (Leefmans 1929 p. 78). In November 1929 

a sample was submitted of morstatti, including males, and taken from the green 

manure plant Tephrosia maxima in the Malang district. Betrem in a lecture 

delivered in March 1931 reported that the black twig-borer had been observed in 

plantations on Mount Kelut before it had appeared on Mount Kawi and that it had 

invaded the hilly country south of Malang, Gunung Kidul, quite recently. In 1930 

it was also found on some estates on the South slope of Mount Semem and in 

one place on the East Semem. In the Malang district it had been found attacking 

Indigo fera arrecta and 1. suffruticosa in addition to coffee plants (Leefmans 

1933 p. 62, 72). Infestation of the whole Gunung Kidul area and a pressing on 

of the borer to the neighbourhood of Pasirian in the Semem area was reported in 
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1931, while Cassia tora and C. hirta were added to the list of hosts (Betrem in 

ULjéE 1932). In the same year considerable damage was mentioned for the coffee 

lands on the S. and W. slopes of the Yang mountain complex in the Besuki 

district. The borer had not been found at that time in the somewhat isolated com¬ 

plex of plantations on Mount Wilis, West of Malang, near Madiun (Leefmans 

1934 p. 79, 81). In 1932 morstatti was observed for the first time on coffee 

estates S. of Djember where it caused a loss of as much as 20—40% of the 

branches. In the beginning of 1933 it had spread to the neighbourhood of Kali- 

baru and Glenmore in Banjuwangi (van der Goot 1934, p. 70), but the estates 

of N. Banjuwangi and a few plantations near the South coast had still remained 

free from the infestation (id. 1935 p. 69). However, the borer was noticed on 

the N.W. slope of Mount Wilis for the first time in 1933, at which time it did 

not yet occur on the S. slope (l.c. p. 67). In 1934 the whole of the Banjuwangi 

district had been invaded (id. 1935b p. 84). No mention was made about the 

progress of the borer in 1935 but in 1936 it was reported to be more and more 

taking the place of morigerus, even in the most eastern part of Besuki (id. 1937 p. 

92, 93). In the reports of 1937 and 1938 morstatti was the only twig-borer species 

of coffee mentioned for E. Java (id. 1939, 1940). Finally, similar notes about the 

general distribution of morstatti over the eastern-most district of Java, and its 

superseding morigerus appeared in the annual reports of the Besuki Experiment 

Station for 1938 and 1939 (de Fluiter 1939, 1940). 

Occurrence of X. morstatti in Celebes 

The government report on pests in 1927 for 

the first time mentioned considerable damage 

done by the species on coffee estates in the 

Minahassa district of N.E. Celebes (Motoling) 

as well as in S. Celebes (Van der Goot 1928, 

p. 46, 70). Dr. H. BegemaNn of the Experi¬ 

ment Station at Malang had carried out the 

identification. 

In Bogor we received twigs cut from three- 

year old Coffea robusta infested by X. morstat¬ 

ti, from Tiniawangko Estate, near Amurang, 

at 1000—1600 m altitude in the Minahassa, 

VIII. 1927. It was reported that the borer 

infestation had been present there already for 

several years, killing about 10% of the young 

twigs. In the same year another estate in Cele¬ 

bes sent a sample of coffee berries which showed 

borer-traces different from those of Stephano¬ 

der es hampei (fig. 2). In this material a few 

damaged specimens of morstatti were found 

besides a single specimen of a variety of X. morigerus (see Leefmans, 1928b). 

Later records of the coffee twig-borer incidence in Celebes — to day called 

Sulawesi — taken from the official reports on plant pests follow here. It is 

Fig. 2. Bore-holes of X. morstatti 

in coffee-berries. Note the callus 

ring around the holes in the two 

lower examples (X 2; from Leef¬ 

mans, 1928) 

S 
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assumed that all these records exclusively refer to X. morstatti, notwithstanding 

the fact that they were mentioned, apparently by mistake, under the heading X. 

mongers in 1929 and 1932, and that we had no specimens submitted for 

examination in Bogor. 

Records since 1927: twig-borer damage experienced in the coffee plantations 

near Menado in the Minahassa in 1928, two parasites found to be associated with 

Xyleborus twig-borers in Sumatra and Java were shipped to two estates in S. 

Celebes, and one of them, a Chalcidid, was reported to have established itself 

soon afterwards (Leefmans 1929, p. 58, 78); infestation in the same area in 

1929 less than in the preceding year though wide-spread (id. 1930 p. 60); routine 

mentions of the borer for the same area in 1930 and 1931 (id. 1933 p. 52, 1934 

p. 62); the same and report of the borer having been found in Poso in Central 

Celebes in 1932 (van der Goot 1934 p. 54); occurrence mentioned for the 

Minahassa, including Gorontalo, and for Poso in 1933 (id. 1935a p. 50); same 

areas mentioned besides Palu and Kolonedale in C. Celebes in 1934 (id. 1935b 

p. 60); borer incidence in the Minahassa of no importance in 1935 (id. 1936 : 

68); the same and borer incidence mentioned for Mambi in the Toradja lands in 

C. Celebes and for Ereng-Ereng and Kasi near Bonthain in S. Celebes in 1936 

(id. 1939 p. 71, 73); borer mentioned without further particulars in 1937, 1938 

and 1939 (id. 1938, 1939, 1940); severe damage by the twig-borer, indicated as 

’bubuk ranting’ reported for the native coffee plantations at Lamatti, district 

Sindjai in S. Celebes in 1940 (typed report). 

Finally C. F. C. Franssen in an unpublished report of 1.111.1948 mentioned 

heavy losses again afflicted by the black twig-borer to important native plantations 

in Ereng-Ereng, S. Celebes. 

Occurrence of X. morstatti in Borneo 

A brief note about the common occurrence of a twig-borer in coffee in W. 

Borneo appeared in the survey of crop pests for the year 1932 (van der Goot 

1934 p. 45). This referred to X. morstatti as was proved by my identification of 

a sample, collected near Pontianak by the Agricultural Officer de Moll, III. 1932. 

A repetition of the note was inserted in the annual report of 1933 ((id. 1935 

p. 42). 

Any further particulars about the incidence of morstatti in the vast areas of 

Borneo (to day called Kalimanten) are lacking. 

Xyleborus morstatti indigenous in Indonesia or introduced ? 

In Aulmann’s publication of 1911 the coffee twig-borer of E. Africa — at 

that time still identified with X. compactas Eichh., described from Japan in 1875 

— was considered to have originally come from the Orient. In 1912 Hagedorn 

concluded that the borer in Africa, though closely allied to compactas, still could 

be distinguished from it, and he described the beetle as X. morstatti n.sp. 

Eggers (1923 p. 129, 130) after his identification of the twig-borer in N.E. 

Sumatra as the African morstatti did not suggest a recent introduction into the 

East but included the species among the examples of Scolytids having their range 

of distribution extending over equatorial Africa as well as over tropical Asia. 
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This viewpoint of X. morstatti as being indigenous, or at least of long standing 

in Sumatra appears to have found confirmation by the later observations. In 

fact, morstatti was found to be present in all coffee cultivating areas in the South, 

West and North of the large island rather soon after its having been recorded 

from the N.E. Coast, and these discoveries can be explained by an intensification 

of the activities of the Experimental Stations rather than by a recent spread of the 

borer. 

However, the main evidence for the assumption that morstatti was already more 

or less at home in Sumatra before it was detected in the coffee plantations may 

be seen in its occurring in 1924 as a common borer in the Eusideroxylon seedlings 

in natural forests newly taken into exploitation in the neighbourhood of Palem- 

bang. 

In this connection it must be related that, according to the files of the Institute 

for Plant Diseases in Bogor, twig-borer infestation of coffee was already reported 

from Tambunan Estate, Sumatra’s East Coast, in 1913 and from Korintji in Oc¬ 

tober 1915. The first case was attributed to X. coffeae (= morigerus) at the 

time, but there is no evidence that specimens were submitted and examined by 

an entomologist, and in the second instance no material was submitted at all. 

Therefore these records can not be used as proof of prevalence of morigerus, 

nor of possible presence of morstatti in those early years. It can only be stated 

here, that since 1919 X. morigerus has been found only very incidentally and in 

small numbers in some places of Sumatra. 

As regards Java it is more difficult to decide whether morstatti had been 

present already for a long time or not, before it was recorded, and in any case 

a distinction must be made between the western part of the island and the central 

and eastern parts. 

There are three records of the occurrence of a Scolytid twig-borer in coffee in 

W e s t J a V a before 1919. Zimmermann (1899) published the discovery of such 

a borer as attacking hybrids of Coffea arabica X C. liberica in the Experimental 

Garden Tjikeumeuh, Bogor, in 1898. The same author gave a few additional dates 

in 19OI, at which time he had found the same borer also on several coffee estates, 

both in healthy and diseased trees of the same hybrids and of pure C. arabica, 

sometimes even attacking the main trunk. In view of the biological particulars 

mentioned there is no doubt at all that these observations relate to a Xyleborus 

species, but from the meagre morphological details given in the text and shown 

on the small and primitive drawing in Zimmermann’s first paper it cannot be 

ascertained with absolute certainty which species was actually meant. However, 

the colour was described as brown which is applicable to X. morigerus and not to 

the black morstatti. The mentioned occurrence of the borer on coffee plantations 

which were mainly situated in C and E. Java, and therefore in parts of the 

country where X. morstatti was not found before 1924, also justifies the as¬ 

sumption that Zimmermann had only X. morigerus before him. 

A further confirmation of this view may be seen in a note of Roepke, who 

studied Scolytids of various cultivated plants in W. and C. Java some years later 

and reported in 1909, that the coffee twig-borer of C. Java — then still listed as 
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X. coffeae and well known to him -— had been found in W. Java too. 

In the third place an outbreak of a twig-borer in three year old coffee on 

Sukakaret Estate near Tjibadak was reported in February 1914, and the species 

was identified as X. coffeae by K. W. Dammerman, as was found in the files 

of the Institute for Plant Diseases in Bogor. 

The situation appears to have changed in W. Java before 1919, the year that 

X. morstatù was first found in two places in this region. It was about the time I 

started studying the Scolytids in Bogor. Though no systematic search was made 

about the occurrence of twig-boring species at that time, it still is of some signific¬ 

ance that the first material which came to hand in 1920 did not belong to mori- 

gerus but to morstatti. In 1924 the latter species was found to be of rather frequent 

occurrence in the Experimental Garden Tjikeumeuh as well as in the Botanical 

Gardens. I did not collect X. mongerus until 1924 in this locality and then only 

in one instance, viz. in a dying cacao tree at Tjikeumeuh. In later years mon gerus 

was also found only occasionally in Bogor and in its immediate neighbour¬ 

hood. Furthermore, the discovery of morstatti between 1919 and 1922 in four 

places in W. Java, situated at considerable distance from one another and in¬ 

cluding three coffee estates — where the occurrence of pests as a rule is closely 

watched —, may be considered as an indication that the species had been in¬ 

troduced in the country not long before, but that it was spreading rapidly and 

had already taken the place of morigerus to some extent. 

In 1924 and 1925 the occurrence of the beetle in the Botanical Gardens and in 

the Java-coca estate near Tjibadak showed the characteristics of local outbreaks 

similar to those observed after a recent introduction of a foreign species into a 

new country. 

The regular spreading of morstatti into Central Java since 1924 and into 

Eastern Java since 1927, where it reached the most eastern parts in 1936, 

is rather well documented as has been described in previous chapters. In these 

regions X. morigerus (formerly X. coffeae) had been known as the common and 

only twig-borer in coffee plantations since 1906 and as a borer in twigs and 

seedlings of mahogany and other plants in the teak area since 1915 (Kalshoven 

1926, 1931, 1951). 

This fact that morstatti was certainly not indigenous in the larger part of Java 

is to be considered as another indication that the species had not been living a very 

long time in the western part, for else it would have spread over the whole island 

at a much earlier period. 

Our final conclusion, therefore, is that morstatti must be looked upon as an 

introduced species in Java. 

Four the isle of Celebes it must be assumed), contrary to the situation in 

East Java, that X. morstatti had been present for a considerable time before the 

borer was detected and recognized in plantations in the most northern and 

southern parts of the large island in 1927. In fact it was reported at the time 

at least for one estate that the borer had been prevalent already for several years. 

The successive reports of the borer’s occurrence in the other parts of Celebes 

again may attributed — as in the case of Sumatra — to more intensive inspections 
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of the plantations or to the extensions of the planted coffee areas rather than 

to a recent extension of the distribution of the borer. 

With regards to Borneo, where coffee is scarcely grown, the observations of 

the borer’s presence in one locality in 1932—1933 is insufficient to draw any 

inference about its longer or shorter occurrence in that area. 

Further insight into the early distribution of morstatti and its possible more 

recent spreading over different parts of -Indonesia might be obtained perhaps 

from a study of the occurrence of the borer in neighbouring lands, like Malaya 

and Indochina. However, it is doubtful whether sufficient reliable data can be 

traced. The matter is further complicated by the fact that in the early years the 

species has been identified with X. compactus, from Japan, a species which ap¬ 

pears never to have become well known. 

The presence of morstatti in far away Fiji, known since 1930 (Greenwood), 

points to a certain suitability of the borer to being transported over large distan¬ 

ces. Theoretically it is likely that this transport may occur with coffee seedlings, 

fresh coffee berries, as wel as orchid plants. 

Habits of morstatti compared with those of morigerus 

The host-plants of morstatti recorded for Indonesia in the first four chapters 

belong to very different families. The Leguminosae figure with 9 species, nearly 

all green manuring plants used in the plantations. The Lauraceae are well repres¬ 

ented by some 7 species, including the forest tree Eusiderxylon zwageri, and, ac¬ 

cording to observations in Fiji, the avocado, Per sea gratis sima. Next the Orchida- 

ceae may be mentioned. Franssen & Tiggelovend (1935) have observed in 

Bogor, that Dendrobium phalaenopsis, D. veratrifolium, Vanda coerulea, and V. 

tricolor are very susceptible to the infestation by the twig-boring Xyleborus 

species, morigerus and morstatti, and that V. teres and Cattleya spp. are so in a 

lesser degree. They did not specify in which species morstatti had been found. 

The Rubiaceae are represented among the host-plants by some species of Coffea,' 

the Meliaceae by the mahogany trees, Swietenia spp., Caprifoliaceae by Sambucus, 

Euphorbiaceae by Acalypha, and Erythroxylaceae by the Java-coca. It is still 

doubtful whether morstatti can raise its broods in Eupatorium pallescens, fam. 

Compositae, in which plant a single specimen was once found. 

This list shows quite a number of plants which can serve as true hosts for mor¬ 

statti. However, the borer will not nearly attack all plants indiscriminately. 

Still, where it is very numerous, it apparently makes attempts to establish it¬ 

self in other plants in the vicinity. This has been shown by finding the borer 

in the large ribs of fronds of oil palms in an infested plantation of Quillou coffee 

on Sumatra’s East Coast. Some beetles were also found in the veins of the palm 

leaflets, piercing them almost from one side to the other. No brood was present 

in the holes (Corporaal 1921). It appears to be quite evident here, that a surplus 

of swarming beetles had been led to an attack on plant-parts unsuitable for 

breeding. Some other instances of unsuccessful attack on various plants will be 

given in the later chapter on the borer’s outbreak in the Java-coca plantation in 

1924—1925. 

It is not clear at all what properties the true host-plants have in common 
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which make them suitable for breeding mediums of the twig-borer. The structure 

of orchid stems seems to be rather different from that of the woody plants, and 

one can scarcely imagine that the chemical constituents and attractants are similar 

for all these plant species. In any case the susceptible plants must agree in a 

lack of defence against the borer’s activities which enables the mother beetles to 

enter into the living tissues. Furthermore, there must be a general suitability for 

the growth of the ambrosia fungus in these tis¬ 

sues. 

It is interesting to note that the list of host- 

plants of morstatti in many respects is the same 

as that of mort g er us for the region in question, 

as can be deduced from published and un¬ 

published notes about the occurrence of the 

latter species in Indonesia. The similar breed¬ 

ing of both species in the stems, bulbs, and 

roots of epiphytic orchid plants is rather 

noteworthy in this respect (fig. 3). 

X. morstatti also selects the same parts of 

the woody plants for its boring activities as 

does morigerus, viz. the slender twigs and 

branchlets, and less often, the stems of seed¬ 

lings, which probably have the same structure 

as the twigs. 

However, morstatti never has been observed 

boring into the main root of seedlings, a habit 

common to morigerus, which species even 

penetrates into the soil as deep as 16 cm below 

the surface. 

Another difference between the two species 

is that morigerus occasionally may be found in 

diseased trunks, infested with blights, whereas 

morstatti appears to be restricted to sound 

twigs, uninfested by other organisms. 

On the other hand both species have been 

observed occasionally to bore into fruits, viz. 

the berries of Coffea. 

Ecological relations between X. morstatti 

and X. morigerus 

The investigators of the twig-borer incidence 

in coffee plantations in Central and East Java 

have been positive in their opinion that the 

black species, morstatti, while extending its 

area, mainly took the place of the indigenous 

brown species, morigerus. These observations 

appear to be well founded and it is not sur- 

Fig. 3. Stem of an orchid-species, 

Dendrobium phalaenopsis, split 
into two halves to show the signs 

of infestation by X. morstatti; the 

tissue bordering the holes is 

discoloured, (natural size; from 
Franssen & Tiggelovend, 1935). 
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prising at all, in connection with its rather similar habits and host selection, that 

the intruder acted as a keen competitor for morigerus. Therefore, the relative 

scarcity of morigerus in West Java as observed since 1919 can be explained by 

its having been superseded to a large extent by morstatti since the latter’s intro¬ 

duction. Betrem, in one of his papers (1931 p. 441) already expressed the 

opinion that in Java morigerus was being brought into the position of a ’relict 

species' in those years. The even greater scarcity of morigerus in plantations in 

Sumatra and Celebes observed when investigations were started there, might also 

find an explanation in the same direction, because morstatti probably had been 

thriving in these regions for a still longer time. 

Several observations in W. Java have shown, however, that morigerus was not 

completely supplanted by morstatti and that some coexistence remained possible. 

Our records mention several cases in which both species were found simultaneous¬ 

ly in the same plantation or garden plot, and in the same group of host-plants, 

perhaps even in the same specimens of the host. A typical instance is the presence 

of both species in mahogany seedlings (Bogor, XI. 1925). In the Cassia multijuga 

plants (Bogor, 1929) morigerus was far more numerous than morstatti, as shown 

by a sample of the beetles, taken at the time, which consisted of 915 specimens 

of the former species (82%) against 205 of the latter. In the Crotalaria plants 

(Tjikompai 1926) no broods were found with the morstatti beetles while normal 

broods had been raised by morigerus. In the Java-coca plantations (1924) morige¬ 

rus lived in the tap-roots of the seedlings on the nursery beds, and morstatti was 

practically dominating in the twigs and stems of older plants in the plantations. 

All in all there is sufficient evidence that morigerus still has a chance to survive 

and even to build up a large population in places where morstatti is present too. 

This survival may find a ready explanation in the fact that the latter species is 

not able to use all the niches to which morigerus is adapted. 

Another ecological relation between morstatti and morigerus consists in their 

being attacked apparently by the same parasitic wasps, the main species being a 

Chalcidid, indicated as Tetrastichus sp. In this connection Betrem (1932) made 

the following interesting observation: During initial occurrences of morstatti in 

newly invaded coffee plantations many specimens of the parasite were found 

infesting the broods. However, as soon as morigerus became extinct in the loca¬ 

lities by the competition of morstatti, generally no parasites were found any more 

with the latter. After some time the wasp — at least a species undistinguishable 

from it — again made its appearance in the morstatti-broods, but this parasite 

would not attack morigerus. Betrem hesitated to draw a definite conclusion from 

these observations, but he suggested that the Tetrastichus might have developed 

a form which was adapted to morstatti and followed the invading borer where it 

expanded its area. 

(to be continued) 
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Opmerkingen over Chrysididae (3) 
door 

J. P. VAN LITH 

Omalus auratus (L.). Uit een eikegal kweekte ik, behalve een $ van Passa- 

loecus insignis (Van der Linden), ook een klein donker $ van Omalus auratus 

(Ulvenhout, 7 mei 1946). Een nest van Dïneurus shuckardi Mor. in een vlier- 

takje leverde een $ van deze goudwesp (Rozenburg, De Beer, 25 juli 1954). 

Omalus biaccinctus (Buysson). Aan de reeds bekende vindplaatsen in ons 

land, zoals het Gooi, Utrecht en oost Brabant, kan nu ook Strijbeek in west 

Brabant worden toegevoegd. Op 1 juli 1954 ving ik daar op eikebladeren drie 

exemplaren. Bij de twee $ $ is het abdomen, van boven gezien, donkergroen, 

van opzij donkerrood gekleurd; het derde is een 9 en vertoont alleen op het 

laatste tergiet een donkerrode weerschijn. 

Omalus aeneus (F.). Werd in mei 1943 en 1954 gekweekt uit nesten van 

Passaloecus gracilis (Curtis) Passaloecus tenuis A. Mor.; zie ook P. Benno, 

1950, Publicaties Natuurhist. Gen. Limburg 3 : 27). 

Chrysis brevidens Tourn. Gedurende een aantal jaren kweekte ik Chrysis 

brevidens uit nesten van Symmorphus debilitatus (Sauss.). In het voorjaar van 

1958 kon ik brevidens ook als parasiet van Symmorphus sinuatissimus Richards 

vaststellen. Het voedsel van beide gastheren is nogal verschillend; de eerstge¬ 

noemde fourageerde namelijk met larven van een kever ([Plagiodera versicolor 

Laich), terwijl debilitatus hoofdzakelijk micro-rupsjes verzamelt. 

Chrysis indigotea Duf. et Perris. Na de vaststelling van deze soort in ons 

land in 1952 is in het daaropvolgende jaar een vrij groot aantal exemplaren waar¬ 

genomen. Hierna is de soort slechts weinig meer gezien. Ten dele kan dit toe te 

schrijven zijn aan het verdwijnen van enkele goede vangplaatsen door vernieuwing 

van oude palen of door modernisering van oude schuren. Gelukkig kon dit jaar 

de aanwezigheid in de omtrek van Ulvenhout toch weer worden aangetoond door 

de vangst van een 9 op 27 juli 1958. Vergeleken met de vroegere vangsten in 

de maanden mei en juni is dit wel een late vliegdatum. 

Chrysis fasciata Olivier f.n.sp. Op één van de houten palen van een schuur 

bij een boerderij op het landgoed Hondsdonk bij Ulvenhout ving ik op 15 juni 

1958 een 9 van Chrysis fasciata. Op het eerste gezicht lijkt deze wesp wel wat 

op indigotea, maar kan daarvan gemakkelijk worden onderscheiden door de kleur 

van het middenveld van het scutum en vooral door de achterrand van het laatste 

tergiet. Dit heeft aan het einde vier duidelijke tanden en bovendien aan weers¬ 

zijden daarvan een stompe hoek, waardoor deze soort in de sexdentata-groep 

wordt gerangschikt. 

Volgens Trautmann (1927) heeft fasciata een verspreidingsareaal, dat prac- 

tisch het gehele palaearctische gebied omvat, in het westen van Noord-Afrika tot 

in Finland op 61° noorderbreedte, echter niet in Groot-Brittannië en, naar ik 

meen, ook niet in België. Bovendien schijnt het dier aan een bosrijke omgeving te 

zijn gebonden, zodat het eigenlijk verwonderlijk is, dat fasciata hier al niet eerder 

is gevangen. Van de door Trautmann genoemde gastheren komen Discoelius 

zonalis (Pz.), Gymnomerus laevipes (Shuckard) en Trypoxylon figulus L. veel¬ 

vuldig in de naaste omgeving van de hierboven genoemde vangplaats voor. 
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Summary 

The following parasite/host relationships have been ascertained by rearing 

experiments: 

O mal us auratu s (L.) Passaloecus insignis (Van der Linden) 

Dineurus shuckardi Mor. 

Passaloecus gracilis (Curtis) 

Symmorphus debilitatus (Sauss.) 

Symmorphus sinuatissimus Richards 

O malus aeneus (F.) 

Chrysis brevidens Tourn. 

A female of Chrysis fasciata Oliv, has been found near Ulvenhout, province of 

Noord-Brabant, so that the Netherlands are included in its range of distribution. 

Rotterdam-6, Allard Piersonstraat 28c. 

Ross, E. S., The Embioptera of California. Bull. Cal. Ins. Survey N no. 3 : 47—58, 

1957. 

De drie in California voorkomende soorten met hun biologia worden besproken. Het 

artikel is met fraaie foto’s geïllustreerd. — Kr. 

Stichel, W., Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen II Europa. Heft 26, Liste der 

Paläarktischen Arten (1. Fortsetzung), p. 801—832. 

In deze aflevering wordt de naamlijst der Miriden voortgezet. Overigens moge verwezen 

worden naar de vorige besprekingen van dit zeer belangrijke werk. -— W. H. Gravestein. 

Afdeling Noord-Holland en Utrecht. Er zal dit winterseizoen nog vergaderd worden op 

26 november, 28 januari en 4 maart, telkens ’s avonds om 8 uur in Hotel Krasnapolsky. 

De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle leden der N.E.V. en bovendien voor be¬ 

langstellenden en introducés. Aan het bijwonen ervan zijn geen kosten verbonden. Op 

regelmatige toezending der convocaties kunnen echter alleen de bij ondergetekende inge¬ 

schrevenen aanspraak maken. De contributie bedraagt per seizoen f. 2,50. 

Namens het Bestuur Dr. W. J. Kabos, van Baerlestraat 26, Amsterdam-Z 1. 

Alsophila aescularia. In 1957 had ik een klein ab ovo-kweekje van deze soort. De vlinders 

verschenen alle in februari 1958, de eerste $ $ op 6.II, de laatste op 20.11. Het eerste $ 

kwam 12.11 uit, tussen 12 en 20.11 nog één, doch de rest (8 exemplaren) pas in de laatste 

dagen van februari. Ik had 15 mannetjes en 10 wijfjes. 

We kunnen dus wel aannemen, dat de $ $ één tot anderhalve week later te voorschijn 

komen dan de $ $ . Vanzelfsprekend zijn mijn data wat vroeger dan de in de Catalogus 

vermelde, daar ik de popjes binnenshuis bewaarde. 

W. Oord, Potterstraat 16, Deventer. 

Kaalvraat bij eiken. Waren het in juni 1957 de rupsen van Operophtera brumata L., die 

hele percelen eiken kaal vraten, in 1958 hebben die van Erannis aurantiara Hb., Er. mar- 

ginaria F. en Er. defoliaria Clerck het werk overgenomen. Allerlei soorten bomen en strui¬ 

ken werden er het slachtoffer van. Tussen de enorme hoeveelheden Erannis-rupsen bewogen 

zich bovendien vele rupsen van andere Geometriden, zoals die van Phigalia pedaria F. Ik 

ben overigens benieuwd, hoeveel imagines uit de ruim 300 verzamelde rupsen van boven¬ 

genoemde soorten te voorschijn zullen komen en hoeveel het slachtoffer zullen blijken te 

zijn van diverse soorten parasieten. 

W. J. Boer Leffef, Korteweg 53, Apeldoorn (Med. R.I.V.O.N.). 
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Enkele Zweefvliegenwaarnemingen door Leden van de 

Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie in 1957 
door 

V. VAN DER GOOT 

De zweefvliegen mogen zich nu in de vaste belangstelling van de NJN-ers 

verheugen. Het determineren van de soorten is daardoor aanmerkelijk vooruit 

gegaan en het spreekt vanzelf dat, dank zij de talrijke excursies naar vele goede 

terreinen, die de NJN-ers wel weten te vinden, de kennis van de Nederlandse 

fauna er goed op vooruit gaat. 

De meest grondige beurt heeft dit jaar Terschelling gehad. Tijdens een zomer¬ 

kamp hebben een aantal leden van de Insectenwerkgroep het eiland overal door¬ 

kruist. Zelf heb ik dit indertijd drie maal gedaan. Hierbij in aanmerking nemend 

het onderzoek van de heren MacGillavry, Geijskes en Doeksen en de waar¬ 

nemingen van de heren Kabos en Br. Theowald kon ik het verantwoord ach¬ 

ten een samenvatting van de toen gevonden soorten te publiceren, omdat het 

eiland wel goed afgezocht zou zijn. Het had als totaal 45 soorten opgeleverd, 

waarbij de heer Hogendijk nog Chamaesyrphus lusitaniens vond. Het resultaat 

van de NJN-naspeuringen was ook precies 46 soorten, een mooi resultaat voor zes 

dagen vangen. Hierbij waren echter 8 soorten, die nog niet eerder op Terschelling 

gevangen waren en wel Chrysotoxum festivum L. ( $ Griltjeplak en 2 $ $ in de 

duintjes ten noordwesten van West-Terschelling, naast het Groene Strand, 17.VIII. 

1957); Syrphus latifasciatus Macq., gevonden op alle excursies: Griltjeplak, langs 

de weg Hoorn-Oosterend, in de duintjes ten noordwesten van West-Terschelling, 

bij het ijsbaantje van Hoorn en in het bos er om heen, in de Koggegronden, in 

de Grieën, in de helmduintjes bij ,,Halfweg”; Tropidia scita Harr. (Koggegronden 

18.VIII.1957, Grieën 18.VIII.1957) ; Didea intermedia Lw. ( $ in de helm¬ 

duintjes bij Halfweg, 19.VIII.1957) ; Epistrophe einet ell a Zett. (Griltjeplak 13. 

VIII.1957, längs jg weg Hoorn-Oosterend 14.VIII.1957) ; Epistrophe lineola 

Zett. ( $ T e 11-1957), Platyehirus an gu statu s Zett. (2 $ $ 

njZL? T 

Mff, ; |p8f 
SMITHSONIAN__ 
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Grieën 18.VIII.1957); Platychirus peltatus ($ Terschelling 13—19.VIII.1957). 

Later bleek, dat er in de omgeving van de Longway, op 14.VIII.1957, een exem¬ 

plaar van Liops vittata gevonden was door Wim Lubbers. Het dier is door de 

heren Hogendijk en Lucas gezien. De heer Hogendijk, werkzaam voor inven¬ 

tarisatie van natuurterreinen bij het Staatsbosbeheer, Rijksinstituut voor Veldbiolo- 

gisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (RIVON), vond zelf een 

exemplaar van Epistrophe vittigera Zett, eveneens bij de Longway (dennenbos), 

14.VIII. 1957. Voorts op dezelfde dag en plaats een $ van Chrysotoxum festi- 

vum, zodat hij ook van deze soort eigenlijk de eerste vinder is. Vermeldenswaard 

is van hem tevens een $ van Syrphus albostriatus Fall, van de Hunenplak, tussen 

Midsland en West-Terschelling, omstreeks begin augustus 1957. 

Het een en ander heeft tot gevolg, dat het totaal aantal soorten voor Terschel¬ 

ling van 46 op 56 is gebracht en dat daarmee Texel, met 55 soorten, weer als 

rijkste waddeneiland is onttroond. Bovendien zijn er van verscheidene soorten 

een groot aantal waarnemingen gedaan en daarmee zijn enkele van de vroegere 

schattingen van de talrijkheid verouderd. Bijvoorbeeld Chilosia longula Zett., 

waarvan ik 4 exemplaren verzamelde, Hogendijk 7 en de NJN 15. Dit dier moet 

op Terschelling wel gewoon zijn. Hetzelfde geldt voor Chamaesyrphus lusitanicus 

Mik (Hogendijk ruim 20, NJN 10). Merkwaardig is, dat dezelfde soorten in 

de duinen bij Bergen, eveneens in een begroeiing van heide en dennen, ook veel 

voorkomen, zodat we enigszins van een „zweefvliegengemeenschap” kunnen 

spreken. Hiertoe behoren, naar mijn ervaring in Bergen, ook nog Didea intermedia 

Lw. en Lasiopticus seleniticus Mg., welke laatste soort veel door de NJN vermeld 

werd, maar waarvan ik in het mij toegestuurde materiaal geen exemplaren vond, 

omdat de determinaties zeker werden geacht. Vermeldenswaard zijn nog de 5 

exemplaren van Xanthandrus comtus en een $ van Liogaster metallina ! 

Behalve op Terschelling werd er ook nog veel verzameld in het natuurmonu¬ 

ment „Campina”, waar de NJG-IWG een kampje organiseerde om dit terrein 

voor de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten te inventariseren. De 

beste vangst was wel het vierde exemplaar van Didea alneti Fall, uit Nederland. 

Hierbij valt op te merken, dat de oorspronkelijke vangst van de heer Kabos van 

Boxtel misschien dus geen toeval was, omdat deze vangst, op vrij korte afstand 

van de eerste, doet vermoeden dat de soort in deze streek thuis is. Aardig waren 

verder Chrysotoxum octomaculatum Curt., Eurinomyia transfuga L., Xanthandrus 

comtus Harr., Lasiopticus pyrastri L., var. unicolor Curt., Platychirus fulviventris 

Macq., Cinxia borealis Fall, en vele exemplaren van Ischyrosyrphus laternarius 

O.F.M. De totale vangst was 55 soorten, waaronder nog verscheidene exemplaren 

van Pyrophaena rosar um F., een soort welke over het algemeen weinig gevangen 

wordt, behalve dan door de NJN. Alle vangsten werden gedaan bij de Oisterwijkse 

vennen tussen 13 en 27 juli 1957. 

Een excursie naar het Quackj eswater op Voorne, ook een natuurmonument, op 

26 mei 1957, leverde precies 30 soorten op. Platychirus fulviventris en Chilosia 

f rat erna waren er gewoon. Vermeldenswaard is nog de vangst van Syrphus venus- 

tus Mg., var. hilaris Schin., Pipiza f estiva Mg. en van Syrphus nitidi collis Mg., 

van elke soort één exemplaar. 

Een weekend in Eext (Dr.) leverde nog enkele merkwaardige vangsten op, te 
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weten liefst 3 exemplaren van Mier o don devins L., 2 $ $ van Pipiza quadrima- 

culata Panz. ; 2 exemplaren van Cbrysotoxum vernale Lw. en Didea fasciata Macq. ; 

Cinxia boredlis Fall., Syrphus nitidicolUs Mg. en Epistrophe line old Zett. Alle 

van 2.VI.1957. 
Tijdens de NJN-zomerkampen werden in het Woold bij Winterswijk 24 soor¬ 

ten verzameld, waaronder Pldt. fulviventris, Cbrysotoxum dreudtum L. (beide 

langs de spoordijk bij het Korenburger veen) en Zelimd turdd Mg. (Aalbrinksbos). 

Al deze dieren werden in begin augustus gevangen door Koos Beukema, Huug 

Lambeck en Hans Velthuis. Uit Zuid-Limburg kwamen enkele zeer bijzondere 

waarnemingen, te weten Cbrysogdster splendens Mg. (zéér zeldzaam!), Sphegind 

clunipes Fall., Pyrophdenu rosdrum F., Cbrysotoxum dreudtum L., Cnemodon 

vitripennis Egg., Epistropbe grossuldride Mg. en Syrphus annulipes Zett., voorts 

2 exemplaren van Cbrysogdster chalybedtd Mg. en van Orthoneurd nobilis Fall, 

(beide zeldzaam!). Al deze dieren werden gevangen bij Krapoel en Gulpen 

13—i9.VIII.i957 door Huug Lambeck. Huug ving bij Bilthoven nog één exem¬ 

plaar van Cbrysotoxum octomaculdtum Curt, en 5 exemplaren van Cinxid boredlis. 

Hylke Hoekstra signaleerde deze laatste soort ook in een tuintje bij Franeker, 

in de eerste helft van juni 1957. Dit is een heel onverwachte vangst, aangezien 

de soort normaal voorkomt op het diluvium rond vennetjes. Van dezelfde plaats 

kwamen nog Syrphus nitidicolUs, Tubiferd hybridd en $ en $ van Liops vittata. 

Over het jaar als geheel zou ik willen zeggen, dat, in tegenstelling tot de 

sombere geluiden over 1957 uit de vlinderhoek, het een best jaar is geweest. 

Vooral tot half juni waren er allerlei soorten in aantal te vinden, die normaal 

met een lantarentje te zoeken zijn, bijvoorbeeld Syrphus nitidicolUs en Pipizd 

quddrimdculdtd. Deze laatste soort gold als zeer zeldzaam en zou vrijwel beperkt 

zijn tot Zuid-Limburg. Bij Alkmaar had in het Heiloër bos echter een hele 

invasie van deze soort plaats en dat in een jaarlijks sinds 1949 onderzocht terrein, 

waar ze voordien zeker niet in die mate voorkwam. De MJN ving haar bij Eext, 

terwijl de heer Hogendijk in het kader van onderzoek voor het RIVON en 

passant nog twee vindplaatsen in Twente en één bij Breda' ontdekte. Als men het 

geringe aantal waarnemers in aanmerking neemt heeft deze soort wel de hattrick 

voor 1957 verricht. Syrphus nitidicolUs, toch altijd een ongewone verschijning, 

was veel te vinden bij Alkmaar, werd door de MJN gevangen op Voorne, bij 

Franeker (meerdere gezien) en bij Eext en door de heer van Bree in Zeeuws - 

Vlaanderen bij St. Janssteen. Ook van Zelimd lentd Mg. constateerden de heer 

Visser en ondergetekende een hele invasie in Noord -Holland. Er was uit dit 

gebied 1 exemplaar bekend, gevangen in het Heiloër bos door Br. Theowald 

en het was me nooit gelukt zelf een exemplaar te bemachtigen. Dit jaar ging het 

van een leien dakje en vrijwel elk bezoek aan het Heiloër bos van eind mei tot 

juli leverde 1 of 2 exemplaren op, terwijl we de soort ook in de duinstreek 

vonden-. 

Summary 

Some interesting species of Syrphid flies (Dipt.) taken by members of the 

Netherlands Youth Association for Nature Study in Holland in 1957. 

Amsterdam -O, Oosterpark 2 hs. 
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A new bat-flea from Borneo and Malaya 

by 

F. G. A. M. SMIT 

(British Museum (Natural History), The Zoological Museum, Tring, Herts.) 

Dr. T. Harrisson, Curator of the Sarawak Museum, Kuching, Sarawak, recent¬ 

ly sent us a number of fleas representing a new species of Lagaropsylla, a genus 

of Ischnopsyllidae; they were collected by Lord Medway from the hairless bat 

(also called naked bulldog bat) in a cave at Niah, Sarawak. The hairless bat, 

Cheiromeles torquatus Horsfield (Fam. Molossidae), is the largest member of the 

insectivorous Microchiroptera and occurs in the Malayan Archipelago (Malaya, 

Sumatra, Java, Borneo). Hitherto only the peculiar earwig-like insects Arixenia 

esau and A. jacobsoni were known to live in association with this bat, and one 

would hardly expect hairless bats to be suitable hosts for ectoparasites. However, 

these bats are not completely hairless — there are very few hairs on the dorsum 

but more on the venter, although the hairs are too sparse and short to constitute 

fur. 

Lord Medway very kindly gave me the following information about the col¬ 

lecting of the bat-fleas: ”So far I have collected fleas at Niah only from the 

naked bat. Other (furry) bats are parasitized largely by winged Diptera, which in 

their turn have not yet been found on Cheiromeles. The Cheiromeles roost is 

about 200 feet high in the roof of a very big chamber. Here the bats cluster tightly 

together, ousting other forms of bat and bird life. They are found nowhere else in 

this huge cave.” The 23 fleas collected on 1.IV.1957 were all taken from one bat, 

a young non-flying individual which had fallen to the cave floor, and Lord Med¬ 

way remarks: ’’The naked bat does not willingly spend any time on the ground, 

but adults and young fall occasionally, and are then unable to rise again. Parasites 

and associated insects also fall from the roosting site, and live on the guano as 

best they can. These fleas may do the same; they are certainly widespread on the 

cave floor here, and, interestingly, are often found clustered on living Arixenia.” 

Droppings of bats on the floor of the roosts are an ideal medium for the 

development of bat-flea larvae. Therefore collecting of bat guano, in places where 

the abiotic factors are favourable, is often an easy and excellent source of obtain¬ 

ing bat-fleas, but when a roost is being used by members of more than one species 

of bat no reliable host-data can be given for the collected fleas. 

Lt. Col. R. Traub, Commanding Officer, U. S. Army Medical Research Unit, 

Kuala Lumpur, Malaya, informed me that he had collected, in Malaya, two male 

bat-fleas of the genus Lagaropsylla from a hole in a tree frequented by Cheiromeles 

torquatus. He sent me these fleas for comparison with the new species from Sara¬ 

wak and when his specimens proved to be identical with the Sarawak specimens, 

Col. Traub most generously allowed me to include the data of his two males in 

the description of the new species and presented one of them to the British 

Museum collection of fleas at Tring. 
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Figs. 1—3. Lagaropsylla turbo, sp. n. (paratypes, from Niah). 1. Preoral part of head, $ ; 

2. The same, $ ; 3. Prosternosome, $ . Fig. 4. Lagaropsylla consularis Smit, prosternosome, 

$ (holotype). Fig. 5. L. turba sp. n., aedeagus (paratype, Niah.). 
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Lagaropsylla turba sp. n. 

(Figs. 1—3, 5—8) 

Type material : Male holotype, female allotype and six male and fifteen 

female paratypes collected from Cheiromeles torquatus in a cave at Niah, Sarawak, 

on 1.IV.1957; three female paratypes with same data but collected on 22.IV. 1957; 

eight male and seven female paratypes with same data but collected on 20.XI. 

1957; two female paratypes collected from Arixenia esau, taken from the floor 

of a cave at Niah, on 4.XI.1957. All these specimens were collected by Lord 

Medway and presented to the British Museum by Dr. T. Harrisson. Two male 

paratypes collected from a roosting place of Cheiromeles torquatus in a hollow 

tree near Ulu Gombak, Selangor, Malaya, on 21.1.1957, by Lt.Col. R. Traub; one 

of these two paratypes has been donated by Col. Traub to the British Museum 

collection of fleas at Tring, the other is in his own collection. 

Diagnosis: The new species is related to Lagaropsylla signata (Wahlgren), 

1903 (from Java) and L. micula Jordan & Rothschild, 1921 (from Thailand and 

the southernmost part of Burma), but differs from these and all other species of 

the genus by (A) the virtual absence of (a) a pale submarginal band on the frons, 

(b) dorsal incrassations of occiput, nota and terga (tergal incrassations may be 

weakly developed) and (c) the ’step’ in the ventral margin of the prosternosome; 

(B) the very large abdominal spiracular fossae; (C) more numerous pseudosetae 

under the mesonotal collar; (D) the presence in the female of a large, elongate, 

dark sclerite on each side of the ductus bursae; (E) the basal abdominal sternum 

bearing setae in the female while the cuticular ridges are vertical and not finger¬ 

print-like (more or less as in female L. signata and L. micula). 

Description: Head rather short, especially in the male. Preoral tuber (Figs. 1, 

2) very short and stout, pyriform to subglobular, with only a very short extension 

behind the ventral constriction. Hyaline submarginal frontal band virtually absent; 

above the mere indication of a band the frons is finely rugulose. Occiput dorsally 

with at most vestiges of some internal incrassations. 

Pronotum about twice as high as long dorsally, with two fully developed rows 

of setae and a ctenidium of 22 (in the male occasionally 23) not very sharply 

pointed spines. Ventral margin of prosternosome posteriorly not or only very 

slightly ’’stepped” (Fig. 3), while in all other members of the genus this margin 

normally shows a distinct step (Fig. 4). Mesonotum with four or five (seldom 

three) pseudosetae under the collar; in all other species of the genus there are three 

on each side, namely two subdorsal and one ventral, but in the new species there 

are also one or two about in the middle of the collar. Nota without any dorsal 

incrassations. Metanotum with two or three (rarely one or four) short and stout 

marginal spinelets. Setae on thorax, legs and abdomen more numerous than in 

other species of the genus. 

Terga antero-dorsally with at most a very moderate incrassation in the male; the 

incrassation virtually absent in the female (Fig. 7). Numbers of subdorsal mar¬ 

ginal spinelets on each side of terga I—IV in the male: 2, 1 or 2, 1 and 1 

(occasionally 0) respectively; on terga I—III in the female: 2 or 3, 1 (occasionally 

2) and 0 (occasionally 1). Cuticular ridges in upper half of basal abdominal ster- 
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num (sternum II) all vertical in both sexes. This is the normal pattern in the 

males of all species of Lagaropsylla and was thus far known in the female sex only 

in L. signata and L. mtcula; in the females of all other species the ridges form a 

pattern reminiscent of a fingerprint. The female of the new species has a group 

of 5—8 (average 6) setae on sternum II (there is no patch of lateral setae in 

females of species in which the ridges of sternum II form a fingerprint pattern). 

Spiracular fossae of terga II—VII very large (Fig. 7). 
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Fig. 7. Lagaropsylla turba sp. n., Terminal segments and genitalia, allotype. 

Male (Figs. 5, 6): Sternum VIII as in Fig. 6. Anterior margins of apodeme of 

tergum IX and of manubrium forming a smooth curve (as in L. signata and L. 

micula) ; corpus of clasper just over twice as long as broad; movable process 

straight, with subparallel anterior and posterior margins and an obliquely truncate 

apex (Fig. 6). Apical setose part of sternum IX extremely short, bearing a spini- 

form seta at its tip; at the curve this sternum forms an irregularly shaped ventral 

flange and a rounded dorsal one (Fig. 6). The apodemal tendon of sternum IX 

makes about half a convolution. Aedeagus as in Fig. 5; dorsal wall of aedeagal 

inner tube beyond the large dorsal tooth a little shorter than the tooth; a separate 

triangular tooth-like sclerite is situated just above the apical part of the inner tube; 
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aedeagal crochet rectangular, rather broad, its dorso-posterior angle drawn out into 

a very short projection. The two tendons of the phallosome make about one 

convolution. 

Female (Figs. 7, 8): Upper half of the posterior margin of sternum YII with 

a deep and very narrow sinus, below which the margin is straight, while above the 

sinus the margin forms an ill-developed rounded lobe; sternum VII with a row 

of three or four setae on each side (Fig. 7). Excluding marginal setae, tergum 

VIII with only two setae, placed just below the sensilium, on the dorsal half and 

two (rarely three) on the ventral lateral area (Fig. 7). On each side of the ductus 

bursae copulatricis is a large, elongate, dark sclerite (Figs. 7, 8); ductus bursae 

broad, ductus obturatus short and ductus spermathecae rather long (Fig. 8). 

Spermatheca of the usual Lagaropsylla type, see Figs. 7, 8. 

Length: $ 1 %—2 mm., $ ll/2—2% mm. 

Remarks: Except for L. turha, the association of which with Chetromeles seems 

to be genuine, all species of Lagaropsylla are associated with the bat genus Tada- 

rida; both Tadarida and Chetromeles belong to the bat-family Molossidae. 
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Although L. turba differs considerably in various respects from all other known 

species of the genus, the differences do not justify a separation of the new species 

in a subgenus of its own. Any generic subdivision — if ever necessary — should 

await the discovery of yet other hitherto unknown species; only five species of 

Lagaropsylla were known until about a year ago, since when eight new species have 

been described. For the sake of convenience the species of Lagaropsylla can be 

divided into two groups: 

{a) $ With a short spiniform seta at the tip of sternum IX; anterior margins of 

apodeme of tergum IX and of manubrium forming a smooth curve. ; $ Sternum II 

with a patch of lateral setae and vertical cuticular ridges . . . si gnat a-group 

Here belong L. signata (Wahlgren), L. micula J. & R. and L. turba Smit. 

(b) $ None of the apical setae of sternum IX spiniform; anterior margins of apo¬ 

deme of tergum IX and of manubrium forming an angle (which may be very 

obtuse). ;9 Sternum II without lateral setae and the cuticular ridges forming a 

fingerprint-like pattern.incerta-group 

Here belong L. incerta (Roths.), L. putilla J. & R., L. mera J. & R., L. idae 

Smit, L. consularis Smit, L. obliqua Smit, L. lipsi Smit, L. hoogstraali Smit, L. 

anciauxi Smit and L. leleupi Smit. 

I wish to draw attention to the fact that in 16 out of the 28 available females 

of L. turba the ventral portion of tergum VII overlaps the dorsal part of sternum 

VII (Fig. 7); in some of the remaining 12 females the reverse is true (the normal 

arrangement), whilst in the others the condition could not be made out with cer¬ 

tainty. It has always been assumed that the dorsal part of sternum VII invariably 

overlaps the ventral part of tergum VII in female fleas, but we now know that the 

reverse condition (which is the normal one in abdominal segments II—VI) may 

occur in certain specimens. I have also seen the reversed arrangement in the 

holotype of Stems chia mirabilis (Fam. Hystrichopsyllidae) and in females of 

several other species. 

De vliegtijd van Maniola jurtina L. 

door 

M. P. PEERDEMAN 

Maniola jurtina heeft in het seizoen 1958 mijn bijzondere belangstelling gehad 

in verband met de in de soort voorkomende vormen. Einde maart ben ik reeds 

begonnen een mij bekende vliegplaats, namelijk het stuk spoordijk, liggende vóór 

de Westlandgracht te Amsterdam, te inspecteren. Dit is een goede plaats, omdat 

jurtina er altijd overvloedig vliegt en de temperatuur meestal aan één zijde van 

de dijk wel goed is. Omdat het dicht bij mijn woning is, was ik in staat de dijk 

veelvuldig te bezoeken met hoogstens enkele dagen onderbreking. Ik heb dan 

ook duizenden exemplaren onderzocht en niet alleen van genoemde dijk, doch 

ook van de Strabrechtse heide en uit de Amsterdamse Waterleidingduinen. In 

totaal heb ik 87 stuks geprepareerd. 

De eerste jurtina s werden echter pas op 17 juni gezien. Hierna volgt een 

lijstje van vangdata en aantallen. Deze data en aantallen zijn genomen uit de 
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dieren, die geprepareerd zijn. Dit zijn uiteraard verse dieren, behalve enkele, 

die, min of meer afgevlogen zijnde, toch de moeite van het meenemen waard 

waren. Uit dit lijstje kan men dus slechts een conclusie trekken ten aanzien van de 

vangdata en niet van de aantallen, behalve voor wat betreft de eerste vangdatum. 

Amsterdam, 17.VI. 1958 4 $ $ 

Amsterdam, 19. VI. 1958 1 $ 

Amsterdam, 25.VI.1958 9 $8,4 $ $ 

Amsterdam, 28.VI.1958 8 $ $, 4 $ $ 

Amsterdam, 29.VI.1958 6 $ $, 3 $ $ 

Amsterdam, 30.VI.1958 4 $8,6 $ $ 

Amsterdam, 4.VII. 1958 1 $ 

Amsterdam, 5.VII.1958 1 $, 3 $ $ 

Amsterdamse Waterleidingdi Liinen, 8.VII.1958 6 $ $ , 4 :? $ (1 af ge vlogen $ ) 

Strabrechtse Heide (N.B.), 15.VII.1958 1 $ 

Strabrechtse Heide, 17.VII.1958 1 $, 4 $ $ 

Strabrechtse Heide, 18.VII.1958 1 $ 
Strabrechtse Heide, 21.VII.1958 1 $ 
Strabrechtse Heide, 22.VII.1958 5 $ $ 
Strabrechtse Heide, 24.VII.1958 1 $ 
Strabrechtse Heide, 27.VII.1958 3 $ $ (2 af gevlogen $ $ ) 

Amsterdam, 3.VIII. 1958 3 $ $ 
Amsterdam, 8.VIII. 1958 3 $ : $ (tamelijk vers ) 
Amsterdamse Waterleidingd uinen, 29.VIII.1958 1 ? 
Amsterdam, 7.IX. 1958 1 $ (afgevlogen) 

Op 29 augustus en 7 september werden slechts totaal afgevlogen dieren waar¬ 

genomen, zowel $ $ als $ ' ?. Daarna zijn geen jurtina s meer gezien. 

Summary 

A survey of the flying time of Maniola jurtina L., as observed by the writer in 

1958. 

Amsterdam-W, Westlandgracht 175 II. 

Te koop. Tinbergen, Inleiding diersodologie f.3; Bierens de Haan, Instinct en intel¬ 

ligentie bij de dieren f.3; Tolman, Vlinders 2 delen f. 5; Schierbeek, Bloembestuiving 

f. 2; Besemer & van der wijk, Flora en Fanna f. 5; Werner, Zoetwatervissen f. 2; Kruse- 
man & Tolman, Insecten f. 1,50; Drew, Man, microbe and malaly f. 1,25; Smith, Beyond 

the microscope f. 0,75; Schierbeek, 400 jaar Linaria-onàtïioek f. 0,75; Kruseman & Piet, 
Diptera f. 0,75; In Weer en Wind, jaargang 1943 en 1944—45, geb. f.4 en f. 3,50; de 
Wever, De natuur in f. 0,75; van Rijsinge, Natuurbescherming f. 0,50. 

Porto voor koper. 

G. van der Zanden, N. Brabantlaan 21, Eindhoven. 

Aangeboden. Geheel nieuwe vlinderkast met 48 laden, binnenwerks ± 50 X 45 cm, 

perfect sluitend. Prijs f. 250. 

Aanvragen en na telefonische afspraak te bezichtigen bij Mevr. P. J. van Servellen- 
Hessen, Vogelenzangseweg 34, Aerdenhout, telefoon 26935. 
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The occurrence of the primary twig-borer Xyleborus morstatti 

in Indonesia (continued) 

by 

L. G. E. KALSHOVEN 

Blaricum, Netherlands 

Infestation of eusideroxylon seedlings in south Sumatra 

In February 1924 the Forest Research Institute at Bogor received a report about 

a severe die-back of seedlings of Eusideroxylon zwageri — the onglen tree or 

Bornean ironwood — in the Semandai complex at Batanghari Leko, Banjuasin/ 

Kubu Districts, near Palembang. Soon afterwards a similar die-back was observed 

to be prevalent in the experimental plot Bajunglintjir in the same area. The 

disease was thought to be caused by a blight, but some preliminary material sub¬ 

mitted to me showed that the condition was rather to be attributed to the in¬ 

festation of the plants by small Xyleborus beetles. Some additional material, main¬ 

ly collected and annotated by the Senior Forest Ranger F. A. Schrader was 

received at long intervals until March 1925. From all the data combined the 

following conclusions could be drawn. 

The damage affected not only 2—3-year-old plants grown from onglen pits, 

which had been sown on a range formerly used for shifting cultivation, but in like 

manner the seedlings in the abundant natural regeneration found in the wild 

forests under large onglen trees. 

The die-back of the plants was of a complex nature. Part of it was the result 

of the attack by the small primary stem-borers, another probably minor cause of 

the death of tops being a circular puncturing as made by weevils of the genus 

Rhynchites, while still another and not unimportant cause appeared to be of some 

physiological kind. The presence on the tops of small bright-orange cushions of 

a fungus— identified as near Hypocerella by the mycologists — apparently had 

nothing to do with the die-back. 

The borer infestation had taken place in the woody parts of the stems, where 

they were 2.75—5 mm thick. It was more frequent in the lower parts of the 

stems than in the tops, but no bore-holes were to be found in the tap-roots. In no 

instance were the tender shoots affected, which develop from germinating seeds 

up to a length of 20—50 cm before any leaves at the top unfold. 

Nearly all holes in the plant-material submitted were found to be empty. Only 

in a very few stems, kept in spirit, a few undamaged specimens of Xyleborus 

were found and they belonged to two species. One proved to be identical with 

X. morstatti, the other, which was in the minority, remained unidentified but 

looked like a small form of X. morigerus. Unfortunately the collector did not 

succeed in finding more examples of recent attack, although a search for them 

had been urgently requested. 

Often the galleries had the form of a short spiral of one turn running down¬ 

wards or upwards in the stem, or a brood chamber had been formed with a few 

short branchlike extensions, or, again, a circular gallery had been cut through the 

wood almost in a horizontal plane. Apparently the first form in particular was the 
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work of morstatti, but the excavation of the galleries does not follow a narrow 

singular plan in this species, nor in the other twigborer, X. morigerus, as has 

been observed elsewhere. So the differently shaped cavities gave no clue to the 

relative abundance of the two species. 

As a rule the borer infestation had not resulted in the death of the entire plants, 

as could be inferred from the numerous old holes, which had been covered by a 

small strip of callus tissue, forming small swellings on the stems. These thickened 

parts were a sure sign that a plant had suffered from infestat¬ 

ion at some earlier date but had survived the attack. Yet in 

some of the thinner stems a single bore-hole had killed the 

plant. More frequently, however, only the top-part of the 

plant had died under the place of infestation, or the top had 

snapped off, particularly where a horizontal gallery had been 

formed. Somewhat similar consequences of morstatti attack 

were reported for cacao seedlings in Nigeria by Gregory 

(1954) who observed a swelling or a shrinking of the stem 

around the brood chamber and, often, the death of the top 

1.5—2 cm below the entrance hole. 

Often, right under the bore-hole, a new shoot had been 

formed, growing erect and closely parallel to the remaining 

part of the former top, thereby causing a bayonet shape of the 

plant (fig. 4). The same bayonet-like formation was observed 

in plants which had their tops killed by some other cause. Un¬ 

damaged plants appeared to grow up to considerable height 

without ramification. 

The old bore-holes were not always overgrown by new wood 

tissue and not seldom large scars had been formed on the 

stems. This may have been caused by the ambrosia fungus or by other fungi with 

which the plants had become infested. 

Furthermore, some old holes were found to be inhabited by ants, which had 

enlarged the cavities, and in still other cases wood-rot had spread from the holes 

into the core of the stems.' 

Several of the larger plants had been attacked repeatedly by the borer, even 

showing 9 holes over a length of 40 cm, and 7 holes over 20 cm. 

Traces of the borer's activities were found in the natural regeneration all over 

the old forest. Out of 380 plants, standing on 10 square meter, as many as 250 or 

66% had been affected. The remaining 34% mostly consisted of small 1—2 year 

old seedlings. 

Discussi o n. The few details gathered from the observations leave many 

questions unanswered. Apparently the damage was discovered at a time when 

an outbreak of the borers had already been nearly extinguished by natural causes. 

Outbreak of Xyleborus morstatti on a Java-coca plantation 

J. P. Klinkhamer, manager of Tegallega Estate near Tjibadak in West Java, 

where Erythroxylon novagranatense was grown as the main crop, noticed some 

withering of small branches in 12-year old shrubs for the first time in May 1924. 

Fig. 4. ’’Bayonet- 

tops” of Eusidero- 

xylon seedlings 

caused by X. mor¬ 

statti infestation 

(natural size). 
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In the dead branchlets he found a small borer, in its shape resembling the coffee 

berry borer, Stephanoderes hampei, a species present in a plot of coffee trees on 

the same estate. Little attention was paid to the matter as the borer’s occurrence 

in the coca-plants was thought to be of a secondary nature only. For conscience 

sake, however, the coffee trees were stumped in order to remove a possible 

source of borer-infection of the coca plants. 

Nothing particular was observed in the following dry season but some time 

after the beginning of the rains, about in October, the number of dead twigs on 

the coca-shrubs appeared to be on the increase, 3—4 withered tops being present 

on many plants. This baffled the expectation that, after the passing of the dry 

season and the periodical flowering stage, the plants would put on vigorous 

shoots and an abundance of new flush, needed for the harvest. It was then found, 

that sound twigs were attacked and that they could be broken easily at the place 

where a borer had made a cavity (Klinkhamer 1925). 

Then, in December an alarming loss of 1—1 y2 year old seedlings on the 

nursery beds was suffered, which was due to the attack of a little borer, similar 

in size to that of the twigs in the older plants but making its cavities in the roots 

of the seedlings. The manager sent material of these infested seedlings to Bogor 

where I found them to be attacked by the brown twig- and stem-borer Xyleborus 

mor/gerus. 

More material was requested for examination and in January 1925 I received 

a sample of the borer-infested twigs. Contrary to expectation these twigs all proved 

to be attacked by a small Xyleborus species, since identified with X. morstatti, 

with one exception only where morigerus was found. 

The manager reported that the infestation of the twigs occurred on a much 

larger degree than had recently been suspected. Even part of the main branches, 

constituting the frame of the shrubs, had a sickly appearance showing yellowish 

leaves, and when bent with force breaking in places where a bore-hole appeared 

to have been excavated. Twigs and branches showing signs of infestation were 

regularly removed and kiln-heated in quantities of 200—250 kg daily, in the 

hope that this would be an effective method of control. 

In May some decline of the infestation was reported, probably due to the 

prevailing dry and sunny weather, but still some 100—125 kg of infested branches 

were gathered daily, and towards the end of August it was detected that the borer 

had made its first appearance in the 2-year old plantation on the youngest 

clearance. 

The dry season was unusually severe in 1925, practically no rain falling until 

the middle of October, and the regular harvest of leaves had ultimately to be 

stopped. The manager reported at that time that the infestation was much on the 

decline, many of the branches on examination containing only a very few living 

beetles. No more reports were received after that date. 

Additional note on local conditions 

I visited Tegallega Estate on 2/3 July 1925 to get some first hand impression 

about the situation. Coca growing had been started on the hilly terrain 16 years 
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ago. The area planted had been regularly extended with new clearances, and had 

reached a size of some 250 ha in 1924. Part of the coca was growing under a 

rather heavy shade of wide-spaced rubber trees (Hevea), part under a light shade 

of Albizzia chinensis, and part without cover. The soil was rather poor and badly 

eroded in places. The borer was said to be thriving particularly in the middle- 

aged plots, infestation being less in the oldest gardens, which were in a somewhat 

poor condition bearing thin foliage. There was no apparent difference in the 

rate of attack in shrubs growing with or without cover of shade trees. 

The pruning of infested twigs and branches as a method of control was carried 

out by a gang of native boys who completed their rounds over the area to be 

treated in about 3 weeks. However, there was no strict scheme, and plots where 

the damage appeared to be severe were revisited more frequently. The oldest parts 

of the plantations were not included in the rounds. The cost of the treatment was 

more than balanced by the value of the leave-produce collected from the pruned 

material after kiln-heating in the factory. 

Attemps were also made to fight the borer attack by cultural practices, such as 

tilling of the ground, the use of green manuring plants between the rows, and a 

reduction of the amount of flush to be picked for the harvest, all these measures 

aiming at the improvement of the growing conditions and the health of the plants. 

Data gathered from the material examined 

Additional samples of the twigs delivered by the control gang were received 

for examination in February, June and September. 

The morstatti galleries in the coca twigs were of the same general shape as 

those observed in other plants, forming an irregular cavity at the place of entrance, 

and extended with short branches upwards and downwards in the axis of the stem, 

the whole system not exceeding 20 mm in length. 

The holes still inhabited contained very different quantities of brood as is 

usually the case in similar infestations. Some of the broods extracted rather com¬ 

pletely from the first sample of twigs received in December 1924 were composed 

as follows: 

The total population found in 100 branches received in February consisted of 

ca 136 mother beetles, 377 larvae, 242 pupae, 387 young $ $ and 83 $ $ . The 

sex-ratio in the broods therefore appears to be about 1 $ against some 4 to 

5 $ $. 

Gregory (1954), during his investigation of a severe morstatti infestation 
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of cacao seedlings in Nigeria, found similar figures about the number of offspring 

and the ratio of males to females. 

The contents of the galleries in the June and September material were not 

counted accurately but they seldom surpassed 10 individuals of different stages, 

the largest number noticed being only 20. Eggs were rarely met with and never 

more than 12 in number. 

A parasitic wasp was found in the first sample of December 1924 and in all 

material received subsequently but in strikingly small numbers. The percentages 

of inhabited galleries harbouring stages of the parasite was 6% in the June sample 

and 2% only in the September material. The largest number observed in one 

gallery consisted of 3 adult wasps and 7 pupae. In this cavity no stages of 

morstatti had been left. In most cases, however the parasite had not destroyed the 

entire brood of the borer. In one instance 2 pupae and 2 larvae of morstatti were 

still present in the same cavity together with 3 adults and 3 pupae of the 

parasite. 

Recent and complete bore-holes were found only in twigs and branches of 3—7 

mm diameter, very rarely in material of smaller or larger dimensions. The gal¬ 

leries encountered when splitting thicker stems were all old and often covered 

with new wood. 

Among the twigs recently attacked 73% showed one bore-hole, 22% two holes, 

4% three holes and 1% four or five holes. 

The thinner twigs appeared to be less suitable for successful breeding than the 

thicker ones. This is shown in the figures, given in the next table, about the 

average size of the broods occurring in twigs of different sizes in the June 

sample. 

diameter of twigs 

3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 

average number of borer-stages in all holes 
found inhabited. 0.75 1.75 3.8 5.2 6.0 

The same is also apparent from the proportion of mother beetles found with 

and without brood in their holes in the twigs of the September material: 

diameter of twigs 

3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 

mother beetles 
without brood 

81% 41% 34% 25 % 

mother beetles 
accompanied by brood 19% 59% 66% 75% 

In all samples inspected there was a strikingly large number of very small 

empty holes of about 1—3 mm in height, indicating that the mother beetle had 

not succeeded in rearing its brood. In the samples taken in the beginning of Fe¬ 

bruary these unsuccessful borings amounted to 1/5 or 2/s °f cavities present. 
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In the sample of about equal size examined at the end of June the abortive 

borings totalled up to 3/g of the whole number. 

In the smallest twigs affected the bore-hole almost pierced the wood cylinder 

from the entrance to the opposite side. So it was no wonder that the top-parts of 

these twigs had died or had snapped off as a result of this injury. 

Where the stems contained old holes left by the borer some time before, only 

3/5 of them had healed normally, while in 2/s of the instances the holes had not 

been covered by callus and new wood, but large scars had been formed. In these 

latter cases the ambrosia fungus or secondary organisms had apparently killed 

comparatively large strips of the cambial zone. It is easy to understand that this 

bad healing must have contributed to the damage done to the plants. 

In the extensive quantities of material examined in June 23% of the twigs 

contained old holes only, 67% showed recent infestation besides old traces and 

10% had only recent holes. 

In a few instances some other species of ambrosia beetles, besides X. morstatti, 

were found in the coca twigs. Among them Cnestus bicornis (Egg.) was the more 

frequent, making galleries of greater length and width, X. parvispinosus Egg. 

was collected in some numbers, particularly in a stem infested with the salmon- 

coloured Corticium blight, while X. haberkorni Egg. and X. morigerus Bldf. -— 

mentioned before —, were observed in a few specimens only. Except the latter 

these borer species have secondary habits. 

Attack on other plants 

During my visit to the estate in June 1925 I paid particular attention to signs 

of borer-attack on other plants. 

A thriving population of morstatti was found in the small plot of Cofjea 

robusta which had grown shoots up to 2 m in length after having been stumped 

about a year previously. The borer was mainly attacking the lowest side branches. 

Out of 66 bore-holes examined 35 were found inhabited by brood, 8 contained 

stages of the borer 

mother 
beetle 

eggs larvae 

pupae young adults number 
of 

offspring 9 $ 9 $ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

9 
21 
18 

2 

4 
13 
25 
32 
10 

4 
30 
11 

3 
2 

4 
2 

21 
22 

27 
36 
47 

stages of the parasite 

larvae 

pupae adults 

? 1 5 $ $ 

(1) 5 
1 16 3 2 
1 3 5 
1 2 2 5 2 4 
1 1 6 11 

— 2 1 5 
1 3 1 4 3 
1 1 - 1 3 
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stages of the parasite mixed with the brood, 18 had been left by the borer — 

possibly partly as a result of the activities of the parasite —, and in 5 the mother 

beetle had just entered. 

Some data are given in the table on the foregoing page about the composition 

of the broods, which had been collected practically complete, and of broods 

attacked by the parasite. 

Typical traces of successful morstatti infestation were also found on a few 

Cinnamomum zeylanicum trees. 

Furthermore a number of withering leaves were observed on Spathodea cam- 

panulata, an ornamental tree, this being the result of the boring of morstatti 

beetles into the leaf-stalks. Several beetles were still living but no brood was 

formed. The manager had observed a similar attack on the inflorescenses of a 

Mangifera odorata tree in the neighbourhood. Parts of these inflorescenses which 

had snapped off where the little borer had entered into the stalk, had been found 

on the ground. Both cases may, in my opinion, be looked upon as stray occurrences 

of the borer near an outbreak place. 

Clearly abortive borings were also found in twigs of Cassia siam<ea where the 

establishment of the borer had been prevented by the flow of a dark sap. 

I could not find any signs of attack on trees of Adenanthera, Deguelia, Erythri- 

na, Melia and Toona, a small number of which were grown on the estate, nor 

on the Albizzia and Hevea trees mentioned before. 

Discussion 

The investigations were of too superficial a nature and too short a duration to 

give sufficient insight into the course of the outbreak. Although the first dead 

twigs were observed in May 1924 the infestation may have been of longer 

standing, as the manager afterwards remembered having noticed cavities on cross 

sections of pruned stems at an earlier date. In the rainy season of October 1924 

to April 1925 the infestation appears to have been in full swing. The decrease in 

the borer activities reported for the dry season and substantiated by the larger 

percentage of unsuccessful borings, may have been caused directly or indirectly 

— via the host plants ! — by the climatological conditions. No difference was 

apparent in the borer population found in the samples of infested twigs collected 

in June and in September. But this material was not very suitable for comparison 

as it had not been collected from exactly the same plots and in the same manner, 

and no full details were given about the treatments the various plots had received. 

Therefore no evidence was obtained about any decline in the borer’s activities by 

possible internal physiological changes as has been observed in outbreaks of the 

primary branch-borer Xyleborus fornicatus (Kalshoven 1958). As no reports 

of borer-damage were received any more after the middle of October 1925, it is 

likely that no revival of the borer incidence did occur in the following wet 

season. It may be clear from the figures given that the parasite did not play a role 

of any importance in diminishing the borer population. No evidence was obtained 

either that the regular removal of borer-damaged twigs had had the favourable 

effect expected from it. 
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Appendix 

Malayan records of Xyleborus morstatti Hag. 

Mr. F. G. Browne has kindly given his consent to publish here the data at 

his disposal about the occurrence of X. morstatti in Malaya. His list of samples 

collected runs as follows: 

1. Perak. Sitiawan, 14.VII.’37, ex stem of Desmodium ovifolium (Leguminosae). 

2. Dept. Agric. 05922. Singapore, 24.1X749, ex dry stem of Theobroma cacao 

(Sterculiaceae). 

3. F.G.B. 4488. Selangor, Kepong, 25.XI.’48, one female ex twig of Adenan- 

thera pavonina (Leguminosae), cut some time. 

4. F.G.B. 4637. Selangor, Kepong, 5.II.’49, one female ex shoot of Sivietenia 

macrophylla (Meliaceae), cut recently. 

5. F.G.B. 4655. As 4637, on 14.II.’49. 

6. F.G.B. 4849. Selangor, Kepong, 4.V.’49, ex Shorea sumatrana (Dipterocar- 

paceae), diameter 2", cut a few weeks. 

7. F.G.B. 5075. Selangor, Kepong, 29.X/49, one female ex irregular chamber in 

cut pole, diameter 1". 

8. F.G.B., 5404. Selangor, Kepong, 22.VII.’54, fairly numerous in small logs of 

Shorea (Dipterocarpaceae), K. D. Menon coll. 

9. F.G.B. 5405. Selangor, Kepong, 7.IX.’55, ex 8-month seedlings of Muntingia 

calebura (Tiliaceae), K. D. Menon coll., with note: „There are at present 

about 1440 young seedlings of M. calebura in the nursery, and 30% of these 

have so far been attacked and killed. In most cases there is only one beetle 

gallery per plant at the base.” 

These data contain some interesting additional information about the borer’s 

habits and selection of host-plants (see p. 228). 

Two more species of Leguminosae are added to those already recorded. The sus¬ 

ceptibility of the mahogany trees to infestation is confirmed. Dipterocarpaceae as 

hosts of morstatti are recorded here for the first time. The attack on cacao-trees, 

so far not published for the Indomalayan region, is of wide-spread occurrence, 

particularly on seedlings, in West Africa (Gregory 1954). The outbreak on 

nursery beds with seedlings, this time recorded for Muntingia, an introduced 

species probably grown for its produce of insecticidal matter !, may be considered 

quite characteristic for X. morstatti. Tiliaceae are related to Ternstroemiaceae. 

The borer’s presence in small logs, mentioned under nr. 8, seems to be a-typical, 

as morstatti in the first place is a twig- and stemborer. However, Mr. Browne 

informs me that the dimensions of the Shorea pieces might have been quite small, 

say 12 cm. in diameter. It is also likely, according to his opinion, that the beetles 

were collected before they had a chance to breed, even if they could have. 
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Afdeling Zuid-Holland. In dit winterseizoen zal de afdeling nog vergaderen op 17 de¬ 

cember en 18 maart in Hotel Terminus te Den Haag en op een nog nader vast te stellen 

datum in april in het Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden. 

I. A. Kaijadoe, Secretaris-penningmeester. 

Hadena confusa Hufnagel. In aansluiting aan het berichtje van de heer Boer Leffef 

in Ent. Ber. 17 : (1957), kan ik meedelen, dat confusa ook hier te Raalte goed is gaan 

vliegen. Maar dit is wel plotseling gegaan. In 1953 ving ik de eerste exemplaren. Merk¬ 

waardig genoeg in 1954 echter geen enkele. Dan in 1955 weer enige en in 1956 zet deze 

stijgende lijn door, om bepaald een gewone verschijning op licht te worden in de maanden 

juni en juli 1957. Avonden met 10 à 15 stuks waren regel. Van een tweede generatie in 

augustus en september heb ik echter, in tegenstelling met Apeldoorn, niets vernomen. 

G. J. Flint, Roggestraat lb, Raalte. 

Late Noctua pronuba L. (Lep., Noctuidae). Toen we 3 oktober j.l. ’s avonds vanuit het 

Concertgebouw naar huis wandelden, zag ik op de ruit van een verlichte etalage een tamelijk 

grote donkere uil zitten, te fors voor een gamma-uil. Tegen het felle licht in was niet 

duidelijk te onderscheiden welke soort het was, maar toen ik het dier op mijn vinger 

liet kruipen, bleek het een prachtig kersvers exemplaar van de Huismoeder te zijn van de 

vorm met bijna eenkleurige donkerbruinachtige voorvleugels. 

De vlinder die nog maar kort uit de pop geweest kan zijn, kan natuurlijk onmogelijk 

afkomstig zijn van een overwinterde rups. Ik twijfel er niet aan, of dit moet een vertegen¬ 

woordiger geweest zijn van een zeker niet talrijk voorkomende partiële tweede generatie. 

— Lpk. 
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ACARI 

Arrenurus 215 
castellani 65 
clypeatus 215 
coccinea 215 
cruenta 214 
destructor 65 
domesticus 65 
Eriophyes 68 
fenilis 65 
Glycyphagus 65 
Haemolaelops 65 
Hydrachna 214 
Hydrachnellae 214 
Hydryphantes 215 
Krendowskia 215 
Laelaptidae 65 

**latissima 215 
Lebertia 215 
Limnesia 215 

**longiscuta (ssp.) 215 
maculata 215 

**minutipalpis 215 
molestus 65 
parmulatus 215 
Piona 215 
psilaspis 68 

**recurva (ssp.) 215 
**rivalis 215 
**robustus 215 

skorikowi 214 
tenuiclavis 65 
Thyas 215 
Trombiculidae 26 
Tyrophagus 65 
viridis (ssp.) 215 

ANOPLURA 

Anoplura 197 

ARANEIDA 

bifurca 112 
canestrinii 113 
Clubiona 111 
Dolomedes 218 
germanica ill, 115 
Heteropoda 63 
montana 111, 112 

neglecta 111, 115 
similis 111—115 
stagnatilis 113 
subalba 113 
venatoria 63 

# COLEOPTERA 

aequinoctialis 103 
Agrilus 188 
Amara 82, 83, 85—88 
ambiguus 187 
andrewesi 186, 189 
Anthrenocerus 62 
Anthrenus 62 
Anthribidae 188 
Aphodius 216 
Apterogyna 103 
aquaticus 85, 88 
Arixyleborus 186 
artestriatus 186, 188 
asperatus 188 
australis 62 
Badister 83, 87 
Bembidion 83, 87 
bicornis 249 
bipunctata 62 
bipustulatus 83, 87 
Boreus 84 
Bradycellus 84, 85, 88 
brevior 186 
Brontispa 133 
bulgaricus 102 
Buprestidae 188 
Butozania 102, 104 
Calathus 83, 87, 88 
caprae 216 
Carabidae 28, 80 
caraboides 216 
Carposinus 186 
Cerambycidae 28, 186, 188 
Chrysomelidae 

[28, 133, 194 
Cicindela 85 
cinerea 194 
clavipes 194 
Cnestus 249 
Coccinella 62 
Coccinellidae 28 
Coelophora 194 
Coelosternechis 188 

coffeae 220, 226, 227 
Colaphus 194, 195 
communis 85, 86, 88 
compactus 225, 228 
convexior 82, 87 
cordatus 83 
Curculionidae 

[28, 107, 188 
curta 82, 87 

Dermestidae 62 
destruens 189, 191 
Dichirotrichus 84, 88 
Donacia 194, 195 
Dromius 82, 87 
Dytiscidae 28 
Eccoptopterus 186 
Elateridae 28 
emarginatus 187 
Enicmus 65 
erratus 83, 88 
ferrugineus 83, 84, 88 
fornicaticr 147 
fornicatus 

[147, 185, 191, 250 
foveatus 85, 86, 88 
frivaldsky 105—107 
froggatti (chr.) 133 
fumata 65 
funereus 188 
fuscipes 83, 87 
Galerucella 194 
grandis 186 
griseofuscus 63 
Gymnetron 107, 108 
haberkorni 189, 249 
hampei 224, 246 
harpalinus 84 
Harpalus 82, 83, 87 
Helodidae 218 
Helophorus 68 
hiemalis 84 
Hispinae 133 
Histeridae 28 
Holotrichia 107 
horticola 28 
hybrida 85 
Hydrophilidae 28 
inaequalis 194 
inter jectus 188 
japonica 27 
javana (chr.) 133 

Institution 
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javanus 188 
joannae 216 
kalshoveni 188 
Leistus 83, 84, 88 
linearis 82, 87 
longissima 133 
lucida 82, 87 
lunicollis 83, 87 
luridus 15 
luteicornis 83, 87 
luteola 194 
macédoniens 102, 103 
marginata 194 
Masoreus 83, 87 
melanocephalus 

[82, 83, 87, 88 
metabletus 85, 86, 88 
Miltotrogus (sg.) 104 
minutus 65 
morigerus 188, 191, 220, 

[222—226, 228, 
[244—246, 249 

morstatti 220, 244 
mucronatus 189 
nasutus 15 
Niptus 63 
Notiophilus 84—86, 88 
nubilis 68 
obtusum 84 
octodecimpunctata 62 
Onthophagus 216 
Ophonus 83 
Otiorrhynchus 66 
ovatus 216 
palustris 85, 86, 88 
Panageus 83, 87 
peratratus 104 
perforans 186 
pertuberculatus 186 
Phyllobius 69 
Phyllopertha 28 
placidus 84, 88 
Plagiodera 231 
Plateumaris 194 
Platycerus 216 
Platypodidae 186 
Poecilips 187 
pomonae 69 
Popillia 27 
Pseudotrematodes 

[105—107 
Pterostichus 85, 88 
quadristriatus 84, 88 
Rhisotrogus 102, 103 
Rhynchites 244 
rufipes 84 
rufovillosum 64 
satellitus 216 
Scarabaeidae 15, 28, 195 
semicuprea 194 
semigranosus 187 
sericea 194 
servus 82, 87 
setulosus 186 

sexspinosus 186 
Silphidae 28 
similis 186, 188 
singularis 66 
sophiae 194 
Staphylinidae 28 
Stephanoderes 224, 246 
strenuus 85, 88 
sundaensis 188 
Telephoridae 28 
tenebricosa 146 
tenebrioides 105, 107 
Timarcha 146 
tomentosa 194 
Trechus 84, 88 
Trematodes 105—107 
Trox 15 
truncatellus 86, 88 
Typhaea 65 

*urbani 15 
uvarovi 104 
verbasci 62 
vernalis 82, 87 
versicolor 231 
villosulum 107, 108 
viridiaerus 69 
wetterhali 83, 87 
xanthopus 149, 190 
Xestobium 64 
Xyleborus 147, 185, 220, 

[244 

DERMAPTERA 

Arixenia 236, 238 
esau 236, 238 
jacobsoni 236 

DIPTERA 

abusiva 93 
Acalyptrata 177 
Aedes 218 
aeneus 43 
albifrons 44 
albimanus 95, 116 
albipes 30 
albomaculatus 96 
albostriatus 93, 234 
Allograpta 44 
alneti 42, 116, 118, 234 
alticola 218 
amoenus 93, 94 
angustatus 233 
annulipes 235 
Anopheles 131 
anthophorina 110 

**antiqua 41 
arbustorum 94, 96 
Arctophila 94 
arcuatum 94, 235 
auricollis 94 

Baccha 44, 94 
balteata 94, 116 
bancrofti 131 
barbata 94 
bergenstammi 41, 116 
berberina 116 
bicinctum 94, 116 
bicolor 96 
bidens 32 
bimaculatus 42 
bipunctatus 58 
bombiformis 94 
bombylans 93, 95 
bonnewepsteri 131 
borealis 110, 234, 235 
Brachypalpus 42 
brevidens 42 
brolemanni 30, 32 
brunneinervis 28 
bufonivora 38 
cana 178 
Catabomba 118 
cautum 43 
Cerioides 43, 45, 96 
Chamaesyrphus 

[43, 109, 233, 234 
chalybeata 96, 235 
chalybescens 44, 45 
Chilosia 4l, 93, 94, 116, 

[234 
Chrysochroma 58 
Chrysogaster 94, 96, 235 
Chrysotoxum 41, 43, 94, 

[116, 233—235 
cinctella (Epistrophe) 

[94, 233 
cinctellus (Syrphus) 116 
Cinxia 110, 234 
clavata 44 
clunipes 93, 95, 109, 235 
clypeatus 95 
Cnemodon 42, 235 

**compositarum 42, 93, 94 
comtus 95, 234 
Conopidae 117 
Copestylum 45 
corollae 95, 116 
crassipennis 178 
Culex 218 
Culicidae 131, 218 
cuprea 94 

*dejongi (var.) 44 
devius 235 
Didea 42, 116, 118, 

[233—235 
domestica 183 
Drosophila 62, 194 
Drosophilidae 150 
eggeri 93, 95, 110 
elongata 94 
Epistrophe 42, 93, 94, 

[110, 233—235 
equestris 94 
Eristalis 44, 45, 94 
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Eristalodes 96 
Eristalomyia 45, 94, 110 
Eumerus 46, 93, 94, 96, 

[110 
**eunotus 42 

Eurinomyia 234 
fasciata 235 
Ferdinandea 94 
ferrugineus 117 
festiva (Pipiza) 95, 234 
festivum (Chrysotoxum) 

[233, 234 
Ficalba 131 
flavicauda 96 
flavipalpis 32 
flavitarsis 93, 94 
florea 94, 116 
florum 110 
fontinalis 63 
fraterna 234 
frondescentiae 178 
frontalis 93, 95 
fulviventris 110, 234, 235 
geniculata 109 
Geosargus 58 
germanica 96 
germinationis 178 
glaucius 93, 94, 116, 117 
grossulariae 94, 110, 235 
guttata 178 
Helophilus 116 
Herina 177, 178 
heringi 109 
Heringia 94, 109 
hilaris (var.) 234 
hispanica 30 
horticola 94 
hybrida (Ficalba) 13, 131 
hybrida (Tubifera) 235 
illustrata 94, 116 
impressa 41, 94 
impudicum (var.) 43 
intermedia 233, 234 
intermedium 96 
intonsa 94 
Ischyrosyrphus 93, 94, 

[116, 117, 234 
jugorum 94 
kimakowiezi 93, 95 
Lampetia 45 
Lasiopticus 94, 96, 116, 

[117, 234 
lateralis 32 
laternarius 234 
Lathyrophthalmus 43 
laticornis 45 
latifasciatus 95, 233 
latilunulatus 42 

**lenis 41 
lenta 235 
Leptocera 63 
lineola 233, 235 
Liogaster 94, 234 
Liops 110, 234, 235 

Lipara 128, 130 
loewei 110 
longidens 32 
longula 93, 94, 234 
Lophoceraomyia 218 
lubricum (var.) 43 
lucens 128 
Lucilia 38, 183 
lucorum 96 
lugubris 116 
luniger 95 
lusitanicus 109, 233, 234 
lutea 110 
Mallota 45 
manicatus 95 
marksae 218 
Meckelia 177, 179 
Melangyna 110 
Melanostoma 93, 94, 116 
Melieria 177—179 
melota 45 
menthastri 95 
Merodon 94 
metallina 234 
micans 42 
Microdon 110, 235 
minima 131 
modesta 131 
Musea 183 
mutabilis 94 
Myennis 177—179 
Myiatropa 94, 116 
Myiolepta 110 
myopinia 178 
Myrmecomyia 177, 179 
Nausigaster 44 
Nematocera 8 
nemorum 94, 110 
Neoascia 94, 96, 109 
nigrina 178 
nigripes 41 
nitida 30 
nitidicollis 234, 235 
nobilis 235 
novalbitarsis 218 
obliqua 44 
obscuripennis 94 
octomaculatum 41, 234, 

[235 
octopunctata 177—179 
omissa 178, 179 
ornatum 95, 96, 116 
Ortalidae 177 
Orthoneura 93, 95, 235 
Otitiidae 177 
oxyacanthae (var.) 116 
pagana 94, 116 
Pales 32 
pallida 131 
pallidicosta 32 
palustris 178 
papuensis 218 
Paragus 93, 95, 96 
Pelecocera 109 

pellucens 95, 116 
peltatus 116, 234 
pendula 95 
pendulus 116 
Penthesilea 116 
pertinax 94 
Phytocephala 117 
picta 179 
pipiens 94, 96, 117 
Pipiza 95, 116, 234, 235 
Platychirus 95, 110, 116, 

[223—235 
Platystomidae 177 
plumata (ssp.) 93, 95 
podagrica 94, 96 
pratorum 94 
proxima 94 
Pterocallidae 177 
Ptilonota 177, 178 
pulcherrimus 93, 95 
Pupipara 197 
pyrastri 42, 94, 116, 118, 

[234 
pyrenaea 93 
Pyrophaena 109, 234, 235 
quadrimaculata 234, 235 
quadrimaculatum 110 
ribesii 95, 116, 118 
rosarum 109, 234, 235 
rueppelli 95, 96 
rufina 32 
rufipes (Myrmecomyia) 

[179 
rufipes (Physocephala) 

[117 
rupium 94 
scaevoides 43 
scalare 93, 94 
scambus 116 
schwarzi 45 
scita 233 
scripta 95, 96, 116 
scutatus 95 
scutellata 94 
segnis 95, 117 
Seioptera 177—179 
seleniticus 116, 234 
sericata 183 
Sicus 117 
solstitialis 94 
soror 94 
Sphaeroceridae 63 
Sphaerophoria 95, 96, 

[110, 116 

Sphegina 93, 95 ,109, 235 
splendens 235 
splendida 94 
staegeri 33 
stigmatella 32 
Stratiomyidae 8, 58 
strigatus 94 
subalbitarsis 218 
subnodicornis 33 
subsessilis 43 
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sylvarum 95 
Syritta 95, 96, 117 
Syrphidae 41, 93, 109, 

[116, 233 
Syrphus 42, 93, 95 116, 

[118, 233—235 
Taeniorhynchus 131 
taenops 96 
taida 235 
tarsalis 96 
Temnostoma 117, 118 
tenax 94, 96 
Tendipedidae 218 
tenuipes 32 
testacea 44 
Tetanops 117, 178 
texana 44 
tibialis (Cerioides) 45 
tibialis (Paragus) 96 
Tipula 30—33 
Tipulidae 8, 30 
transfuga 234 
tricincta 109 
tricinctus 116 
Tropidia 233 
Trypetidae 177 
tuberculatus 110 
Tubifera 95, 235 
Ulididae 177 
umbellatarum 94 
unicolor (var.) 42, 116, 

[234 
uniformis 131 
urticae 179 
variabilis 94 
venustus 234 
vernale 94, 235 

**verralli 41 
vespiformis (Cerioides) 96 
vespiforme (Temnostoma) 

[117, 118 
vibrans 178, 179 
virens 94 
vitripennis 116, 235 
vittata 110, 234, 235 
vittigera 94, 234 
Volucella 44, 93, 95, 116 
williamsi 45 
Xanthandrus 95, 234 
Xanthogramma 95, 96, 

[116 
Zelima 95, 110, 117, 235 
zernyi 32 
zonaria 95 

EMBIOPTERA 

Embioptera 232 

HYMENOPTERA 

acervorum 12 
Adleria 60 
aeneus 231 
agilissima 90 

agrestis 12 
albipila 13 
albisecta 9, 13 
Allodynerus 127 
Ammophila 90 
Ancistrocerus 127 
Andrena 9, 90, 166, 167 
Andricus 60 
angustatus 127 
annularis 130 
Anthidium 13, 90 
Anthocopa 12 
Anthophora 12, 14, 139 
Aphelinus 37 
apicalis 13 
Apidae 89, 130 
Apoidea 9 
arenaria 90 
argentata 90 
attenuatum 128, 129 
auratus 231 
banksianus 90 
biaccinctus 231 
Biastes 167 
bisulca 12 
Bombus 33—35, 67 
brevidens 231 
brontispae 133 
campestris 35 
capitosus 129 
caucasica 9, 13 
Cemonus 128 
centuncularis 139 
Ceratina 90, 130 
Cerceris 90 
Chalcididae 221 
Chalcosmia (sg.) 13 
Chlorandrena 9 
Chrysididae 127, 231 
Chrysis 231 
chrysurus 12, 90 
cingulatum 90 
clavicornis 14 
coecutiens 15 
Coelioxys 90 
Colletes 14, 89 
communis 89 
confusa 89 
conoidea 90 
continentalis 168 
cornuta 138 
Crabro 90, 129 
crabro 90 
cyanea 90, 130 
cyanescens 90 
Cynipoidea 60 
Cynips 60 
dalmatica 12 
daviesanus 9 
Dasypoda 90 
debilitatus 231 
delphinalis 127 
dentipes 90 
Dineurus 231 

Diplolepis 60 
Discoelius 231 
distinguendus 34 
Dolichovespula 14 
Dryophanta 60 
dubius 90 
emarginatus 167 
enslini 14, 129 
Epeloides 15 
Epeolus 90 
equestris 34 
Eriades 12 
Eucera 90, 138 
Eutricharea (sg.) 13 
Eutrypetes (sg.) 12 
fabricii (f.) 128 
falcifica 166, 167 

**fasciata 231 
fasciatum 13 
femoralis 12 
figulus 128, 231 
fischeri 43 
flavipes 9 
flavoguttata 167 
floralis 89 
florentinum 13 
folii 60 
Formica 20, 22, 25 
Formicidae 245 
fusca 47 
gibba 89 
gracilis 231 
Gymnomerus 127, 231 
haemorrhoidula (var.) 90 
Halictus 11, 89, 90, 168 
hattorfiana 90 
heydeni 90 
hirsuta 47 
hirtipes 90 
Hoplitis 13 
hortorum 34 
hypnorum 35 
indigotea 231 
insignis 231 
interrupta 90 
kohli 90 
kollari 60 
laevipes 127, 128, 231 
lagopoda 90 
lapidarius 35 
latreillei 12 
leaiana 90 
lethifer 128, 129 
leucopus 89 
limassolica 10 
Lindenius 90 
Lithurgus 12, 90 
littoralis (f.) 128 
longicornis 90 
lucorum 35 
malachurus 89 
mali 37 
manicatum 90 
marginatus 11, 90 
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maritima 138 
Megachile, 9, 13, 90, 138 
Megalodontoidea 184 
meridionale (ssp.) 13 
montanus 89 
morio 89 
muscorum 34 
Myrmica 22 
N annodynerus 127 
neocypriaca 11 
noduli 60 
Nomada 12, 167 
norvegica 14 
Notandrena (sg.) 11 
obtusa 13 
Odynerus 127, 128 
odontopyga 90 
Omalus 231 
ornatula 130 
Osmia 12, 13, 90, 128, 

[130, 138 
Oxybelus 43 
paganettii 9—11 
palestinensis (ssp.) 12 
Panurgus 90 
panzeri 90 
papaveris 12 
paritina 14 
parvula 128, 130 
pascuorum 34 
Passaloecus 129 
pectoralis 90, 130 
Pemphredon 128, 129 
pendeli (ssp.) 9 

*pendelica (ssp.) 9, 10 
picea 20, 22, 25 
plagiata 14 
Podalonia 47 
Poecilandrena (sg.) 10 
polemediana 11 
Polistes 90 
Pompilidae 47 
Pompilus 47 
potentilliae 9, 10 
pratensis 89 
pratorum 35 
Prosopis 89, 130 
Psammocharidae 47 
Psithyrus, 33, 35 
pubescens 129 
punctulatissima 90 
pygmaeus (Crabro) 90 

**pygmaeus 168 (Halictus) 
quadricincta (ssp.) 9 
quercusfolii 60 
quinquepunctata 14 
quinquespinosus 167 
radicis 60 
Rhodites 60 
Rhopalum 129 
Rhophites 167 
rinki 130 
romanioides (ssp.) 34 
rosae 60 

rubicundus 89 
rufiventris 90 
rupestris 3 5 
sabulosa (Ammophila) 90 
sabulosa (Cerceris) 90 
Sapyga 14 
sexdentata 231 

**sexnotatulus 168 
shuckardi 231 
similis 14 
sinuatissimus 231 
smeathmanellus 168 
Solenopsis 64 
Sphecodes 90 
Sphecidae 90, 127, 128 
Sphex 47 
Spilomena 14, 129 
squalens (ssp.) 12 
Stelis 90, 130 
subopaca 167 
subovalis 90 
subspinosum (ssp.) 13 
Symmorphus 127, 231 
taeniatum 13 
taraxaci 9 
Tenthredinoidea 184 
tenuis 231 
terrestris 35 
Tetrastichodes 133 
Tetrastichus 230 
tetrazonius 89 
trifasciatus 127 
trilineatus (f.) 60 
troglodytes 14 
troodica (ssp.) 12 
Trypoxylon 128, 129, 231 
unicolor (f.) 128 
variegatum 13 
variegatus 90 
Vespa 90 
Vespidae 90, 127 
viatica 47 
villosa 13, 90 
xanthomelas 127 
Xylocopa 90 
xyloni 64 
zonalis 231 

ISOPTERA 

Neotermes 188 
tectonae 188 

LEPIDOPTERA 

Abraxas 7 
Abrostola 6 
absynthiata 7 
Acalla 170 
Acanthopsyche 169, 175 
aceris 4 
Acherontia 208 
Acrolepia 69 
adaequata 169 

adustata 7 
advena 5 
aegeria 3, 181 
Aegeriidae 4 
aescularia 6, 232 
aestivaria 6 
agathina 172 
agestis 3, 36 
Aglais 3 
Aglia 193 
Agrochola 5 
Agrotidae 4 
Agrotis 4, 5, 121, 183, 

[209, 210 
albicillata 7, 121 
albicolon 5 
albipuncta 5, 210 
albovenosa 4 
albula 4 
albulata 7 
alchemillata 7, 121 
Aids 121 
alni 135 
alniaria 7 
alpium 4, 212 
alsines 6 
Alsophila 6, 232 
alternana 180, 181 
alternaria 7 
alternata 7 
Amathes 5, 121, 172 
ambigua 142, 212 
Amphipyra 6 
anachoreta 
Anaea 176 
Anaplectoides 5, 121 
anceps 3 
Ancylis 50 
Anerastia 169 
Anthocaris 3 
antico-excessa (f.) 181 
Anticollix 7 
antiqua 3 
Apamea 6, 121, 173 
Apatele 4, 19, 135 
Aphantopus 3 
apiciaria 173 
apiformis 4 
Apoda 4 
Aporia 175 
Araschnia 3 
Archanara 5 
Arctia 4 
Arctiidae 4 
arcuosa 6 
Arenostola 5, 6, 142, 169 
argiolus 3 
argus 3, 171 
Argyristhia 67 
Argyroploce 66 
Aricia 3, 36 
armigera 175 
asiatica 162, 163 
Aspitates 7 
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assectella 69 
assimilata 7 
atalanta 3, 164, 205 
Atethmia 5 
Atolmis 173 
atra 169, 175 
atrata 57, 58 
atriplicis 121, 169 
atropos 208 
augur 5 
aurago 5 
aurantiara 232 
aureonigra (f.) 173 
auricoma 4 
Autographa 6, 126, 211, 

[212 
autumnaria 7 
aversata 6 
Axylia 5 
Bacotia 4 
Bactra 171 
baja 5, 121 
Bapta 7 
batis 4 
Bena 6, 79 
berberata 7 
bergmanniana 170 
betularius 7 
biatomella 171 
bicruris 5 
bicuspis 60 
bifida 173 
bilincata 7 
bilunaria 7, 121 
bimaculata 7 
binaria 4, 120 
bipunctanus 170 
biselata 6, 121 
Biston 7 
blanda 6, 121 
blandiata 169 
Borkhausenia 170 
Boarmia 121 
Brachionycha 5 
Brachmia 169 
brassicae 3, 5, 36, 204 
brumata 6, 232 
brunnea 5, 121 
brunnearia 7 
Bryotropha 171 
bucephala 3 
Cacoecia 66 
caeruleocephala 6 
caespititiella 171 
caja 4 
Calamia 6, 121 
c. album 3 
Calliclystis 7, 121 
Calothysanis 6 
Campaea 7 
capucina 3 
Caradrina 6 
cardamines 3 
cardui 3, 69, 127, 164, 207 

LEPIDOPTERA 

casta 4 
castigata 143, 145 
castrensis 4, 120 
Catocala 6 
Celaena 121 
Celama 4 
Celastrina 3 
Celerio 209 
centaureata 7 
centonalis 4 
Cerura 3 
chamomillana 180 
Charanyca 6 
charlotta 3 
chenopodiata 6 
Chilo 170 
Chilodes 173 
Chloroclystis 7 
Chrysaspidea 6 
chrysorrhoea 4 
Cilix 4 
cinerea 4 
circellaris 5 
Cirrhia 5 
citrana 171 
ci trata 142 
clathrata 7, 121 
clavipalpis 6 
clavis 4, 121 
Cleorodes 7 
Clossiana 115 
Clostera 3 
c-nigrum 5 
Cochlididae 4 
Coenobia 121 
Coenonympha 3 
Coenotephria 7, 173 
coerulata 7 
Coleophora 169—171 
Colias 3, 54, 110, 204, 

[205 
collutellis (f.) 51 
Colocasia 4 
Colostygia 7, 57, 121, 142 
Colotois 7 
columbariella 169 
Comacla 173 
comariana 170 
comitata 7 
comma 5 
complana 4 
Conchia 57 
Conchylis 180 
confusa 212, 252 
Conistra 5 
conjugella 66 
consimilis 29 
contigua 142 
convolvuli 3, 54, 208 
coridon 208 
coronata 7 
corylata 7 
coryli 4 
Coscinia 4, 121 

Cossidae 4 
Cossus 4 
costaestrigalis 174 
Cosymbia 6 
crabroniformis 175 
Crambus 51 
Craniophora 4 
crataegi 175 
crenata 6, 173 
cribraria 4, 121 
cribrumalis 173 
Crocallis 7 
crocea 3, 54, 110, 205 
Cryphia 4, 172 
cucubali 5 
cucullatella 4 
Cucullia 5 
cultraria 4 
cuneana 161—163 
cursoria 4 
curtula 3 
curvatula 4 
Cybosia 4 
Cymatophoridae 4 
cyrnellus (ssp.) 51 
daplidice 3, 204 
Dasychira 3 
deauratella 171 
defoliaria 7, 232 
degenerana 161—163 
Deilephila 3 
Deilinia 7 
demarginata (f.) 173 
Dendrolimus 173 
deplana 4, 120 
depuncta 57 
derivalis 121 
designata 7 
Diacrisia 8, 121 
Diaphania 57 
Diarsia 5, 121 
Diasemia 127 
didymata 7, 121 
dilectella 67 
dilutana 162 

*dilutanoides (f.) 163 
dilutata 6 
dimidiata 6 
Discestra 5 
dispar 4, 171 
dissimilis 5 
ditrapezium 5, 121 
dodonaea 142 
dorsana (f.) 49 
dorsomaculata (f.) 49 
Drepana 4, 120 
Drepanidae 4 
dromedarius 3 
Drymonia 142 
Dryobotodes 5 
dumetellus 52 
duplaris 4, 120 
Dysstroma 6 
Ecliptopera 121 
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Ectropis 7 fumipalpellus (ssp.) Hydriomena 7, 121 

Eidophasia 49 [51, 52 Hyloicus 3, 60, 120 

Eilema 4, 120 funebraria (f.) 173 Hypena 6 

Elachista 171 furcula 3, 121, 173 hyperantus 3 

Electrophaës 7 furfurana 171 Hyponomeuta 173 
elinguaria 7 furuncula 6 icarus 3, 36 
Ellopia 121 fuscantaria 7 icterata 121 

elpenor 3 fuscipunctella 49 imirmtata 6 

elymi 169, 173 fuscovenosa 6 impura 5 

emarginata 121 galathea 182 incerta 5 

Endromis 193 gamma 6, 126, 211 inornatella 169 
Endrosis 65 Gastropacha 4 interjecta 5 

Ennomos 7, 121 Gelechia 169 ** inter jecta (f.) 173 

Epiblema 171 geminipuncta 5 intricata 7 

Epione 7, 121, 173 gemmaria 7 inulifolia 169 
Epirrhoë 7, 121, 181 Geometra 6 ilicis 3 
Episema 6 Geometridae 61, 143, 232 io 3 

Erannis 7, 173, 232 gigantellus 169 Issoria 3, 36, 115, 207 

eribotes 176, 177 gilvata 127 Isturgia 7 

erosaria 7, 121 glabra (f.) 173 jacobaeae 4 
Erschonella 161 glaucata 4 janthiana 169 
Euchoeca 7 Glyphodes 57 Jaspidia 6 
Euclidimera 6 Glyphypterix 169 Jodis 6 
euphemus 164 gnoma 120 josephina 170 
euphorbiae 19, 209 Gonepteryx 3 jota 6 
Euphyia 7, 142 Gortyna 6 juniperata 19 
Eupista 170 gothica 5 jurtina 3, 36, 242 
Eupithecia 7, 121, 142, gracilis 5 Lacanobia 142 

[143 Graphiphora 5 lacertinaria 4 
Euplexia 6, 121 Grapholitha 169 lactearia 6 
Eupsilia 5 graslinella 175 1. album 210 
Eurois 5 grisealis 6 Lampra 5 
Euxanthis 180 griseola 4 Lampropteryx 7, 121 
Euxoa 4, 121 grossulariata 7 Laothoë 3 
exanthemata 7 Habrosyne 4, 120 Laphygma 6 
exclamationis 5 Hadena 5, 252 laripennella 171 
exigua 6 halterata 6 Lasiocampa 4, 120, 121 
expallidana 171 Hapalia 57 Lasiocampidae 4 
exsoleta 211 Harpyia 3, 60, 173 Lasiommata 3, 206 
extersaria 7 haworthii 121 Laspeyresia 121 
extinctellus (f.) 51 hecta 4 lateritia 121 
extrema 5, 169, 173 helice (f.) 205 lathamianus 162 
Fabriciana 3, 36, 115, 175 Heliophobus 5 lathonia 3, 36, 115, 207 
fagi 173 Heliothis 136, 175 latruncula 6, 121 
falcataria 4 hellmanni (f) 142 leonida 176, 177 
fascelina 3 Helotropha 6 leporina 4 
fasciaria 121 helvola 5 Leucania 5 
fasciuncula 6 Hemithea 6 Leucoma 3 
ferrugata 7 Heodes 120 leucophaearia 7, 173 
festiva 5 Hepialidae 4 leucostigma 6 
festucae 6 Herse 3, 54, 208 levana 3 
fimbrialis 6 Hesperiidae 3, 29 libatrix 6 
fimbriata 5 Hipparchia 3, 36 lichenaria 7 
flammeolaria 7 hippocastanaria 121 Ligdia 7 
flavao 6 hirtaria 7 ligustri 3, 4 

**flavifrontella 170 Homoeosoma 169 limacodes 4 
flavofasciata 7, 121 Hoplodrina 6, 121, 142, limbaria 7 
flavomaculata (f.) 110 [212 linariata 7, 146 
flexula 121 humiliata 6 lineola 3, 36, 120 
fluctuata 7 hungarica 162, 163 Lithocolletidae 217 
fluctuosa 120 hyale 3, 204 Lithomoia 142 
fluxa 5, 142 Hydraecia 6, 212, 142, Lithosia 120, 209 
fucosa 6, 121 [174, 175 Lithosiidae 4 
fuliginosa 4, 121 Hydrelia 7 lithoxylaea 6 
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litoralis 173 
litterata 127 
liturata 121 
Lobophora 6 
Lomaspilis 7 
Lophopteryx 3 
lota 5 
lotella 169 
lubricipeda 4 
lucens 175 
lucipara 6, 121 
luctuata 142 

**luedersiana 170 
lundana 50 
lunosa 5 
Luperina 6 
lurideola 120 
lutea 4, 5 
luteolata 7 
lutosa 6 
lutulentella 169 
Lycaena 3 
Lycaenidae 3, 29 
lychnidis 5 
Lycia 7 
Lycophotia 169 
Lygris 6, 121 
Lymantria 4, 171, 195 
Lymantriidae 3 
Lysandra 208 
lythargyria 5 
machaon 3 
macilenta 5 
Maculinea 164 
Macroglossum 3, 209 
Macrothylacia 4, 121 
Malacosoma 4, 120 
malinellus 173 
Mamestra 5 
Maniola 3, 36, 242 
margaritata 7 
Margaronia 57 
Margarodes 57 
marginaria 232 
marginata 7 

*marginepunctana (f.) 
[6, 50 

maritima (Chilodes) 173 
maritima (Heliothis) 175 
martialis 127 
matura 6 
megacephala 4, 19 
Meganephria 3 
megapterella 126 
megera 3, 206 
Melanargia 182 
Melissoblaptes 170 
mellinata 6 
menthastri 4 
Meristis 6 
Mesoacidalia 3 
Mesoleuca 7, 121 
Mesotype 6 
messingiella 49 

meticulosa 6, 173 
mi 6 
Miana 6 
micacea 6, 121, 174 
Microlepidoptera 49 
Miltochrysta 4 
Mimas 3 
miniata 4 
molothina 169 
Moma 4, 121 
monacha 171 
'monacharia (var.) 171 
monoglypha 6 
montanata 7 
morpheus 6 
multistrigaria 142 
muralis 4 
muricata 6 
muscerda 4, 120 
Mythimna 5, 173, 210 
Naenia 5 
nana 5 
napi 3 
nebulata 7 
nebulosa 5 
neustria 4 
nimbella 169 
nigra 4 
nigricans 4, 121 
niobe 36, 115, 175 
Noctua 173, 252 
noctuella 126, 127 
Noctuidae 161 
Nola 4 
Nolidae 4 
Nomophila 126 
Notodonta 3, 172 
Notodontidae 3 
nupta 6 
Nycteola 161 
Nycterosea 54 
Nymphalis 3 
Nymphalidae 3 
obeliscata 6 
obscuraria 121 

*obscurella (f.) 51, 52 
obsoleta 5, 136 

**obsoletella 170 
obstipata 54 
occulta 5 
ocellata 3, 7, 121 
Ochlodes 3, 36 
ochrata 6 
ochrearia 7 
Ochropleura 5 
Ochyria 7 
ocularis 4 
oculea 6 
Odezia 57 
Odonestis 4 
Olene 3 
oleracea 5 
olivata 57 
Omphaloscelis 5 

opacella 169, 175 
Operophtera 6, 232 
ophiogramma 6, 121 
Opisthograptis 7 
Oporinia 6 
Opostege 171 
or 4 
Orgyia 3 
ornata 7 
Ornithoptera 135 
Ortholita 6 
Orthonama 7, 121 
Ourapteryx 7 
oxyacanthae 5 
Pachycnemia 121 
pallens 5 
pallescentella 49 
palpina 3 
Palpita 52, 57, 127 
paludana 50 
Pammene 170 
pamphilus 3 
Panemeria 5 
Papilio 3 
papilionaria 6 
Papilionidae 3 
Paracolax 121 
paradisea 135 
parallelaria 121 
Pararge 3, 181 
Parastichtis 121 
parietina 14 
pascuellus 51, 52 
pavonia 121 
pectinataria 7 
pedaria 7, 171, 232 
pedella 171 
pelopia (f.) 175 
Pelosia 4, 120 
peltigera 175 
Pelurga 7 
pennaria 7 
Peribatodes 7, 121 
Peridea 3 
Peridroma 210 
Perizoma 7, 121, 169 
perla 4 
persicariae 5 
petasitis 142, 174 
Petilampa 6 
Phalacropteryx 175 
Phalera 3 
Phalonidae 180 
Pheosia 3, 120 
Phigalia 7, 171, 232 
Philudoria 4 
Philereme 6 
Phimatopus 4 
phlaeas 3 
Phlogophora 6 
Phragmatobia 4, 121 
phragmitellus 170 
phragmitidus 6 
piercella 169 
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Pieridae 3 
Pieris 3, 36, 204 
pinastri 3, 60, 120 
pinetana 170 
pini 142, 173 
pisi 5 
Plebejus 3, 171 
plecta 5 
Plemyria 6, 121 
Plutella 126, 213 
Poecilocampa 4 
Polia 5 
polychloros 3 
Polygonia 3 
Polyommatus 3, 36 
Pontia 3, 204 
populana 163 
popularis 5 
populi 3, 4 
porcellus 3 
Porthesia 4 
potatoria 4 
prasina 5, 121 
prasinana 6, 79 
proboscidalis 6 
Procus 6, 121 
pronuba 5, 252 
prorsa 3 
protea 5 
prunata 6 
pruni 4 

*pseudodilutana 161, 162 
psi 4 
Psyche 4 
Pterostoma 3 
pudibunda 3 
pudorina 5 
pumilata 7 
punctaria 6 
punctinalis 7 
pusaria 7 
putris 5 
pygarga 6 
pygmaeata 7 
pyraliata 6 
pyralina 6, 121 
pyramidea 6 
pyri 171 
pyrina 4 
pyritoides 4, 210 
Pyronia 3, 36, 120 
Pyrrhia 5, 121 
quadra 120, 209 
quadrifasciata 7 
quercifolia 4 
quercus 3, 4, 120, 121 
Rahinda 29 
rapae 3, 36 
raptricula 172 
ravida 121, 139, 210 
rectangulata 7, 121 
remissa 6 
repandaria 7, 173 
repandata 121 

retusa 6 
revayana 161—164 
rhamni 3 
Rhizedra 6 
Rhodometra 55 
Rhodostrophia 6 
Rhopalocera 36, 196 
Rhyacia 57 
ripae 5, 173 
rivata 121 
Rivula 6 
roboraria 121 
Roeselia 4 
rosana 66 
rostralis 6 
rubi 4, 5, 121 
rubiginata 6, 121 
rubiginosa 170 
rubricollis 173 
rufa 121 
rumicis 4 
rurea 173 
Rusina 6 
rusticata 7 
sacraria 55 
sagittata 175 
salaciella 171 
salicis 3 
sambucaria 7 
sannio 8, 121 
saponariae 5 
sarcitrella 65 
Sarrothripus 161, 162 
Saturnia 121, 171 
satyrata 7 
Satyridae 3 
saucia 210 
Schoenbergia 135 
Schoenobius 169 
Schrankia 173 
Sciapteron 4 
scirpellus (f.) 51 
Scoliopteryx 6 
Scopula 175 
secalis 6 
secundaria 121 
saxicola 169 
segetum 4 
selene 115 
Selenia 7, 121 
selini 6 
Semasia 171 
semele 3, 36 
Semiothisa 7, 121, 169, 

[173 
senex 173 
sepium 4 
serena 5 
seriata 6 
sericealis 6 

**serpylletorum 170 
Serraca 7 
Sesia 4 
sexstrigata 5 

Sideridis 5 
signaria 169, 173 
silaceata 121 
similis 4, 171 
Simyra 4 
Smerinthus 3 
snellenana 170 
Solenobia 4 
solidaginis 142 
sordens 6 
sororcula 4 
spadicearia 7, 121 
Spaelotis 121, 139, 210 
sparganii 5 
sparsata 7 
Sphecia 175 
Sphingidae 3 
Sphinx 3, 5 
Spilarctia 4 
Spilosoma 4 
stabilis 5 
Stathmopoda 171 
Stauropus 173 
Steganoptycha 170 
stellatarum 3, 219 
stenopa (ssp.) 29 
Sterrha 6, 7, 121 
straminea 5, 180, 181 
streviella 169 
strigilis 6 
struvei 169 
Strymonidia 3 
sublustris 6 
subnotata 7 
succenturiata 7, 121 
suffusa (f.) 175 
suspecta 121 
sylvata 7 

**sylvaticella 170 
sylvestris 3, 36, 120 
sylvina 4 
tabaniformis 4 
Taleporia 4 
Talpophila 6 
tarsipennalis 6 
tau 193 
teleius 164 
tenebrata 5 
ten ui at a 7 
testacea 6, 121 
testata 6 
Tethea 4, 120 
tetragonella 169 
tetralunaria 7 
thalassina 5 
Thalera 3 
Thera 6 
therinella 169 
Tholera 5 
Tholomiges 174 
thuiella 67 
Thyatira 4 
Thymelicus 3, 36, 120 
tiliae 3 
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Tinea 49, 169 
tithonus 3, 36, 120 
Tortrix 170 
Trachea 121 
tragopoginis 6 
transversa 5 
trapezina 6 
tremula 3 
triangulella (f.) 49 
triangulum 5 
tri den s 4 
trifolii 4, 5, 121 
Trigonophora 173 
trigrammica 6 
trimacula 142 
Triodia 4 
tripartita 6 
Triphaena 5 
triplasia 6 
tripunctaria 7 
triquetrella 4 
tristata 181 
tritici 4 
tritophus 172 
truncata 6 
tubulosa 4 
turfosalis 174 
typica 5 
Tyria 4 
Udea 127 
umbra 5, 121 
umbratica 5, 6 

**unionalis 52—57, 127 
Urosephita 127 
urticae 3, 4 
vaccinii 5 
valerianata 143 
Vanessa 3, 69, 127, 205, 

[207 
venata 36 
venatus 3 
versicolora 193 
vestigialis 4 
vetulata 6 
vibicaria 6 
victoriae 135 
vinula 3 
virens 6, 121 
virgata 6 
vittata 7, 121 
vulgata 7 
wauaria 7, 121 
Xanthorhoë 7, 121 
xantographa 5 
xerampelina 5 
Xylene 211 
Xystophora 169 
ypsilon 4, 209, 210 
Zanclognatha 6, 173 
Zenobia 6 
Zeuzera 4 
ziczac 3 

MECOPTERA 
Boreus 97 

LEPIDOPTERA — SIPHONAPTERA 

hiemalis 97 

ORTHOPTERA 

Acrididae(nae) 48 
Acridoidea 48 
americana 63 
Blabera 64 
Catantopinae 48 
fusca 64 
Orthoptera 139, 140 
Periplaneta 63 
Phaneropterida 48 
Pycnoscelus 63, 64 
surinamensis 63, 64 

MALLOPHAGA 

Mallophaga 197 

PSOCOPTERA 

inquilinus 65 
Lepinotus 65 
pedicularia 65 
Psocidae 65 

RHYNCHOTA 

Aclerdidae 198 
Adelphocoris 146 
annulicornis 146 
annulipes 137 
Aphanus 137 
Aphididae 197 
Calocoris 146 
caricis 146 
clevelandensis 137 
Coccodea 197 
Coramus 137 
Comolestes 137 
cymoides 137 
Cymus 137 
Cyrtorrhinus 146 
delectus 137 
Diaspididae 197 
elongata 146 
Enguitatus 136 
Eriococcus 197 
Eriosoma 37 
erratica 146 
festucae 67 
Fieberocarpus 146 
flaveolus 146 
Fulgoridae 119 
fuscipes 137 
geminus 146 
graminicola 20 
Hemiptera 232 
Heteroptera 136 
Homoptera 119 
inconspicuus 137 
innotatus (ssp.) 137 
lacustrinus 137 

lanigerum 37 
Lecanium 197 
linearis 146 
Lygaeidae 136, 137 
Megaloceraea 146 
Melanotrichus 146 
mesnili 20, 25 
Metopolophium 67 
minor 137 
Miridae 146, 232 
Notostira 146 
Nysius 136 
ochromeles 146 
Orthotylus 146 
Pamera 137 
Phenacoccus 20 
Phylinae 146 
Phylus 146 
Prostemma 137 
Pseudococcidae 20, 197 
pygmaeus 146 
quadripunctatus 

[Calocoris) 146 
quadripunctatus 

[(Adelphocoris) 146 
recticornis 146 
Reduviidae 137 
Rhinocoris 137 
Rhopalosiphoninus 68 
ribesinus 68 
Ripersia 20, 25 
sordidus 137 
sphagni 20 
spiniscutis 137 
tenuis 136 
Tythus 146 
vinitor 137 

SIPHONAPTERA 

Actenophthalmus 99 
anciauxi 242 
Araeopsylla 199 
bureschi 99 
consularis 242 
dolomydis 99 
hoogstraali 242 
Hystrichopsyllidae 242 
idae 242 

*immanis 202 
incerta 242 
isacantha 99, 100 
Ischnopsyllidae 236 
Lagaropsylla 199, 236 
leleupi 242 
lipsi 242 

*lumareti 199, 202 
martialis 199 
mera 242 
micula 238—240, 242 
mirabilis 242 
Neopsylla 99 
obliqua 242 
pentacanthus 99 



SIPHONAPTERA PLANTAE 263 

pitymydis 99 
putilla 199, 242 
Rhadinopsylla 99 
signata 238—240, 242 
Stenischia 242 
strouhali 99 

*turba 238 

THYSANURA 

Lepisma 119 

TRICHOPTERA 

Cyrnus 18 
insolutus 18 
Thera 19 

THYSANOPTERA 

Thysanoptera 26 

CRUSTACEAE 

Anisopoda 218 
Copepoda 218 
Isopoda 218 

MAMMALIA 

Cheiromeles torquatus 
[236, 238, 241 

Microchiroptera 236 
Molossidae 236, 241 
Pitymys leponticus 99 
Pitymus multiplex 99 
Tadaridae 199, 241 

PLANTAE 

Acalypha 222, 228 
A. boehmeroides 137 
Acacia leucophloea 

[149, 154, 155 
A. villosa 44 
Actinophora fragrans 

[149, 188 
Adenanthera microsperma 

[149, 155 
A. pavonina 251 
Adinandra dumosa 193 
Albizzia chinensis 

[193, 247, 250 
A. procera 155 
Allium 68, 129 
Alnus 2 
Alstonia scholaris 157 
Andropogon sorghum 137 
Anthocephalus indicus 158 
Arachis hypogaea 137 
Arbutus 56 
Artemisia maritima 178 
Artocarpus integra 

[186, 188, 189 
Avicennia nitida 44 
Ballita nigra 167 
Bauhinia malabarica 

[188, 223 
Beilis 167 
Betonica officinalis 167 

Betula 2 
Bixa orellana 189 
Botryodiplodia 221 
Breynia microphylla 193 
Buddleia 56, 206 
Bumelia obovata 44, 45 
Burseraceae 158 
Caltha palustris 34 
Canarium commune 86 
Caprifoliaceae 228 
Cassia fistula 155 
C. hirta 224 
C. multijuga 222, 230 
C. siamea 250 
C. tora 224 
Cattleya 28 
Ceiba pentandra 

[155, 186, 187 
Chamaecyparis 67 
Cinchona 189 
Cinnamomum iners 222 
C. zeylanicum 222, 250 
Citrus 148, 187 
Cocos nucifera 133 
Coffea arabica 226 
C. liberica 226 
C. quillou 220, 228 
C. robusta 220—229, 249 
Compositae 193, 228 
Corticium salmonicolor 

[188, 189, 249 
Crataegus 2 
Crotalaria 222, 228 
Cryptocarya 222 
Cupressaceae 67 
Dalbergia latifolia 

[149, 154, 156 
Dendrobium 223 
D. phalaenopsis 

[228, 229 
D. veratrifolium 228 
Deguelia 250 
Derris elliptica 186 
Desmodium ovifolium 251 
Dipterocarpaceae 251 
Durio zibethinus 186 
Dysoxylum amoorioides 

[189 
Echium vulgare 14 
Elaeis guineensis 220, 228 
Enterolobium cyclocarpum 

[193 
Epilobium hirsutum 28 
Ericaceae 56 
Erythrina lithosperma 

[193, 250 
Erythroxylon novagrana- 

[tense 222, 228, 230 
Euphorbiaceae 

[158, 186, 193 
Eupatorium pallescens 

[223, 228 
Eusideroxylon zwageri 

[221, 226, 228, 244 

Evonymus 2 
Fagus 2 
Ficus septica 188 
F. toxicaria 187 
Forsythia 56 
Fraxinus 129 
Fusarium 187 
Galium 142 
G. silvaticum 181 
Glechoma hederacea 14 
Glochidion 

[kollmannianum 191 
Graminaceae 67 
Guttiferae 193 
Gynura crepidioides 137 
Haasia sp. 222 
Hedera 56, 93 
Heracleum 93 
Hevea brasiliensis 147, 

[148, 186, 247, 250 
Hippophaës 2 
Homalium tomentosum 

[155 
Humulus 2 
Hydrocharis asiatica 131 
Hypocerella 244 
Impatiens nolitangere 34 
Indigofera arrecta 223 
I. suffruticosa 223 
Inga vera 151, 157 
Jasminium 53, 55 
J. officinale 56 
J. nudiflorum 56 
Jassiona montana 130 
Juniperus 40, 67 
Kentranthus ruber 143 
Kopsia flavida 186, 189 
Lagerstroemia speciosa 157 
Lamium album 14, 34 
Lansium domesticum 186 
Lathyrus paluster 50 
Lauraceae 222, 228 
Leguminosae 

[157, 193, 220, 228 
Leucaena glauca 222 
Ligustrum 2 
L. japonicum 56 
Litsaea cassiaefolia 222 
Lonicera 56 
Luzula 178 
Lythrum salicaria 34, 35 
Malus 66 
Malva parviflora 69 
Mangifera odorata 250 
Melia 250 
Meliaceae 228, 251 
Melochia tomenthosa 44 
Mentha 34 
Michelia velutina 188 
Molinia coerulea 

[20, 22, 175 
Moringa oleifera 187 
Muntingia celebura 251 
Myristicaceae 193 
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Nectandra angustifolia 222 
Nicotiana tabacum 

[136, 137 
Nymphaea 44 
Olea 53, 55 
Orchidaceae 228 
Oryza sativa 137 
Parkia speciosa 188 
Peltophorum ferrugineum 

[155 
Pennisetum glaucum 137 
Persea gratissima 228 
Petasitis officinalis 142 
Phaseolus vulgaris 67 
Phragmites communis 256 
Phyllanthus emblica 158 
Pistia stratoites 131 
Pithecolobium lobatum 

[186, 189 
Planchonia 188 
Polygala amara 167 
Populus 2, 179 
P. alba 2 
Portulaca oleracea 137 
Potentilla erecta 166, 167 
Prosopis nudiflora 220 
Protium javanicum 157 
P. serratum 158 
Quercus 2, 232 
Rhamnus frangula 2 
Ribes 128 
R. nigrum 68 
R. rubrum 68 
Ricinus communis 

[147, 185, 186 
Rosa 130 
R. canina 128 
Rubiaceae 158, 228 
Rubus 14, 34, 127, 129, 

[130 

Salix 2 
S. aurita 22 
Sambucus 129 
S. javanica 223 
Sapindaceae 147 
Schima noronhae 188, 191 
Schleichera oleosa 147 
Schoenus nigricans 178 
Secale 68 
Sesamum indicum 137 
Sesuvium portulacastrum 

[45 
Shorea 251 
S. sumatrana 251 
Sphagnum 20, 22 
Spathodea campanulata 

[250 
Solanum lycopersicum 

[175, 178 
S. nigrum 137 
Sorbus 2 
Spiraea japonica 129 
Spondias dulcis 

[186, 188, 189 
Stachys palustris 34 
Stellaria holostea 167 
Sterculiaceae 251 
Streblus asper 157 
Swietenia 149, 153 
S. macrophylla 

[155, 189, 222, 228, 230 
S. mahagoni 222, 228 
Symphytum officinale 

[34, 35 
Tagetes 77 
Taraxacum officinale 167 
Taxus 68 
Tectona grandis 

[149, 153, 155, 188, 189 
Tephrosia 157 

T. maxima 147, 223 
Thalictrum flavum 175 
Thea sinensis 

[147, 148, 185 
Theobroma cacao 

[186, 188, 245, 251 
Tilia 2 
Tiliaceae 251 
Toona 250 
Trema orientale 155, 193 
Trifolium minus 167 
T. pratense 14 
Ulmaceae 193 
Ulmaria palustris 145 
Ulmus 2 
Umbellifera 58 
Urtica 206 
Vaccinium 69 
V. myrtillus 142 
Valeriana officinalis 143 
Vanda coerulea 228 
V. teres 228 
V. tricolor 228 
Vernonia appendiculata 

[193 
Veronica chamaedrys 167 
V. anagallis-aequatica 

[107, 108 
V. anagalloides 107 
V. catenata 107, 108 
Vicia cracca 204 
Vitex pubescens 155 

VERMES 

Enchytraeus 49 
Pratylenchus 77 

Corrigenda 

p. 89, r. 14 van onderen, Pigney moet zijn : Piquey. 

p. 105, r. 9 van onderen, Pseudotremalodes moet zijn: Pseudotrematodes. 

p. 121, r. 5 van boven, spadiceara moet zijn: spadicearia. 

p. 168, r. 1, 2, 9 en 14 van boven, smaethmanellus moet zijn: smeathmanellus, 

p. 171, r. 13 van onderen, monocha moet zijn: monacha. 
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minis (Linnaeus Junior) in Suriname (p. 7). — W. M. Docters van Leeuwen : Een zeld¬ 
zame (?) mijtgal op de bladeren van de appel (p. 14). — D. Hille Ris Lambers : Myzus 
(Nectarosiphon) certus (Wik.) as a problem in studies on flights of Myzus (Nectarosiphon) 
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Verslag van de 4e Lentevergadering te Utrecht 
door 

G. L. VAN EYNDHOVEN, Secretaris 

De Vierde Lentevergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging 

werd gehouden op zondag 20 april 1958 in het Jaarbeursrestaurant te Utrecht, 

onder voorzitterschap van de President, Dr. G. Barendrecht. Aanwezig waren: 

De Leden van Verdienste Ir. G. A. Graaf Bentinck, J. J. de Vos tot Nederveen Cappel 

en P. van der Wiel, alsmede de Gewone Leden: Dr. G. Barendrecht, Dr. J. G. Betrem, 

Mr. C. M. C. Brouerius van Nidek, Dr. C. F. A. Bruyning, P. Chrysanthus, C. H. Didden, 

G. L. van Eyndhoven, W. H. Gravestein, V. van der Goot, J. H. de Gunst, D. Hille Ris 

Lambers, C. A. W. Jeekel, B. de Jong, Dr. C. de Jong, Dr. L. G. E. Kalshoven, H. 

Kraan, Dr. G. Kruseman, B. J. Lempke, Dr. F. E. Loos j es, A. P. van der Meché, Th. J. 

F. van Nés, E. J. Nieuwenhuis, A. C. Nonnekens, Dr. J. van der Vecht, Br. Virgilius, Prof. 

Dr. J. de Wilde, Prof. Ir. T. H. van Wisselingh. 

Na het welkomstwoord van de Voorzitter, gaat hij over tot het 

Verslag Nederlandsche Entomologische Vereeniging 1957/58 

In het afgelopen verenigingsjaar werd de Lentevergadering gehouden op 7 april 1957 te 

Utrecht, de Zomerbijeenkomst op 29 en 30 juni 1957 te Westterschelling onder erevoor- 

zitterschap van Prof. Ir. T. H. van Wisselingh, de Herfs-tvergadering, gecombineerd met 

een vergadering van de Afdeling voor Toegepaste Entomologie, op 9 november 1957 te 

Amsterdam en de Wintervergadering op 23 februari 1958 te Utrecht. 
Door de dood ontvielen ons de leden Drescher, Malte v. Kühlewein en C. A. 

Oudemans. 
Bedankt hebben de volgende leden, studentleden en adspirantleden : de dames Droog- 

leever Fortuyn en Jaarsveld, alsmede de heren Amir, Bleeker, De Graas, De Heer, 
Heyligers, Lems, Maane, Pebesma, Pijpers, Sleenhoff, Taapken, Van Waning Bolt, 
en voorts de Gemeentelijke Reinigingsdienst- te Enschede. 

Hiertegenover staat een groot aantal nieuwe leden en wel: J. v. d. Assem, D. L. Booy, 
R. Bouwer, J. Th. Brokerhof, W. Coenders, Instituut voor Tropische en Protozoaire 
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Ziekten te Utrecht, A. W. P. Maassen, Th. J. J. van Nes, N. Nieser, Mevr. W. Rinner- 
Krens, J. Veldhuis Kroeze, C. J. Versteegh, P. J. de Vree en Mevr. H. E. C. van 
DER WeRFF-RiETBRINK. 

Als studentleden traden toe: C. Davids, B. Frieke, P. J. van Helsdingen, Mevr. M. A. 

Heyligers-Knoppe, Mej. Marijke Jansen, H. J. P. Lambeek, A. P. v. d. Mechó, H. 

Meuffels, Mej. A. A. Rijks, B. Schippers, Mej. H. M. Th. van Turnhout, H. H. W. 

Velthuis en P. de Vries. 
Als buitenlands lid noteerden wij: Hans Malicky, Uzwil (Zwits.). 

De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting werd begunstiger. 

Onze Vereniging telt thans: 

Leden van Verdienste 3 
Ereleden 17 
Begunstigers 13 
Corresponderende leden 5 
Buitenlandse leden 23 
Gewone leden 305 
Studentleden 23 

389 
AF: 4 wegens dubbele vermelding 4 

Totaal 385 

Door de Lentevergadering van 7 april 1957 werd de heer G. L. van Eyndhoven her¬ 

kozen als bestuurslid, terwijl de Commissie van Redactie voor de Publicaties werd uitge¬ 

breid met Dr. C. F. A. Bruyning. 
De heren J. K. A. van Boven, H. H. E venhuis, J. H. Stock en Br. Theowald ver¬ 

wierven de doctorstitel, terwijl Dr. A. Punt het ambt van hoogleraar in de dierfysiologie 

aan de Universiteit van Amsterdam aanvaardde. 

De heer D. Hille Ris Lambers ontving ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van 

de Schweizerische Entomologische Gesellschaft het erelidmaatschap van deze vereniging. 
Bij de herdenking van deze feestelijke gebeurtenis op 12 en 13 april jl., werd onze Ver¬ 

eniging vertegenwoordigd door de Secretaris en de Bibliothecaris. 

De Lentevergadering van 7 april 1957 nam een aantal wetswijzigingen aan en besloot 

tot de uitgave van een derde publicatie, die onder de titel Entomologia experimental]'s et 

applicata in het bijzonder gewijd zal zijn aan experimenteel oecologisch en biologisch werk. 

De exploitatie van het nieuwe tijdschrift wordt, in opdracht van de N.E.V., verzorgd door de 

Noordhollandse Uitgeversmij te Amsterdam. Door de vergadering werden tot redacteuren 

benoemd de heren Kuenen, Van der Laan en De Wilde, die gemachtigd werden de 

redactie met enkele buitenlanders aan te vullen. Door de inmiddels tot stand gekomen toe¬ 

treding van de heren P. Grison (Frankrijk), H. J. Müller (O. Duitsland) en K. Mellan- 
by (Engeland) heeft het tijdschrift een waarlijk internationaal karakter verkregen. In februari 

verscheen de eerste aflevering. 

Ook onze andere publicaties werden regelmatig voortgezet. Van de Entomologische Be¬ 

richten verschenen de afleveringen 5—12 van deel 17 en 1—4 van deel 18. Het Tijdschrift 

voor Entomologie vierde zijn honderdjarig bestaan met een zeer omvangrijk — en kostbaar ! 

— deel in 4 afleveringen. 

De afdelingen Noord-Holland & Utrecht en Zuid-Holland vergaderden regelmatig. 

De Afdeling voor Toegepaste Entomologie kwam viermaal bijeen, en wel op 23 mei 1957 

te Deventer, op 22 augustus 1957 te Noordwijk, voorts als boven vermeld tezamen met de 

Herfstvergadering op 9 november te Amsterdam, en op 21 maart 1958 te Leiden. 
Het bestuur van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting vergaderde tweemaal. 

Op 2 april bracht Uw President het voorgeschreven bezoek aan de Bibliotheek, die als 

gewoonlijk in voortreffelijke staat werd bevonden. 

Vervolgens krijgt de Penningmeester, de heer C. M. C. Brouerius van Nidek, 

het woord voor het uitbrengen van zijn 
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Verslag van de Penningmeester over het boekjaar 1957 

Mijne Heren, 

Hiermede vermeld ik de Balans en de Verlies- en Winstrekening: 

BALANS BOEKJAAR 1957 

Activa : 

Effecten in volle eigendom ................. ƒ 28.290,— 

Effecten in blote eigendom . . .... 15.473,72 

Debiteuren.  1.444,50 

Giro ..    2.638,88 
Inschrijving Grootboek in volle eigendom.,, 7.242,— 

Inschrijving Grootboek in blote eigendom ... . . ,, 13.770,— 

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.  6.261,40 

Amsterdamsche Bank N.V.      6.499,36 

Nadelig saldo ..,, 4.113,18 

ƒ 85.733,04 

Passiva : 
Legaat Reuvens ..  ƒ 13.770,— 

Nalatenschap Dr. Veth.  ,, 15.473,72 

Kapitaal ..    „ 25.272,34 

Fonds Hacke-Oudemans  .. . . ,, 200,— 

Fonds Hartogh Heys van de Lier.. . . ,, 7.242,— 

Res. Koersverlies.    4.083,46 

Dr. Oudemans Stichting.  290,19 

Crediteuren  .„ 13-333,86 

Fonds aankoop boeken .. 6.067,47 

ƒ 85.733,04 

VERLIES- EN WINSTREKENING 1957 
Verlies : 

Entomologische Berichten .  .„ 6.512,79 
Tijdschrift voor Entomologie......,, 11.964,19 

Bibliotheek  .... 17.944,55 

Onkosten. 832,35 

ƒ 37.253,88 
Winst : 

Subsidie Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.  ƒ 26.800,-— 

Contributies....., 4.123,60 

Boekenfonds ...................... 433,15 

Rente.„ 1.783,95 
Verlies  ....,, 4.113,18 

ƒ 37.253,88 

De rente van de Dr. J. Th. Oudemans Stichting bedroeg ƒ 182.84. Hiervan is de helft 
ten goede gekomen aan de Vereniging. Het saldo van het onbelegde gedeelte van het 

stichtingskapitaal steeg door de toevoeging van de halve rente-opbrengst tot ƒ 290.19. 

Mocht mijn voorganger het vorig jaar met een — zij het klein — overschot zijn boeken 

sluiten, mijn eerste boekjaar laat helaas een zeer behoorlijk verlies zien n.l. ƒ4113,18. 

Dit verlies is te wijten aan meerdere kosten voor het Tijdschrift en de Bibliotheek. Deze 
meerdere kosten konden ook niet opgevangen worden door een verhoogde subsidie van de 

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting. 

Een vergelijking met de Verlies- en Winstrekening van vorige jaren is niet goed mogelijk, 
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omdat toen de subsidie der Uyttenboogaart-Eliasen Stichting voor Berichten, Tijdschrift en 

Bibliotheek apart werd aangevraagd, terwijl dit thans in één bedrag aangevraagd wordt. 

Voor het jaar 1958 geef ik de volgende begroting : 

Ontvangsten : 
Contributies.. ƒ 4.100,— 

Boekenfonds .. . ,, 400,— 

Rente.  1.700,— 

Abonnement, bibliotheek enz. ... 4.100,-—■ 
Subsidie Rijk ... 1.000,— 
Subsidie Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.. 23-700,— 

ƒ 35.000,— 

Uitgaven : 
Algemene onkosten ... ƒ 1.000,— 

Entomologische Berichten ..,, 7.000,— 

Tijdschrift voor Entomologie.„ 8.500,— 

Bibliotheek.. . 18.500,— 

ƒ 35.000 — 

Hierna wordt behandeld het Verslag van de Kascommissie, ditmaal bestaande 

uit de heren F. C. J. Fischer en H. Landsman. De commissie heeft alles in orde 

bevonden en spreekt haar grote waardering uit voor de nauwgezette wijze waarop 

de Penningmeester, die onze gelden pas sinds kort beheert, de ingewikkelde 

en omvangrijke administratie heeft gevoerd. Zij stelt dan ook voor de heer 

Brouerius van Nidek te dechargeren voor zijn beheer, waarmede de aanwezigen 

onder applaus instemmen. 

Als leden van de Kascommissie voor het nazien van de bescheiden over het 

boekjaar 1958 worden benoemd de heren H. Landsman en E. J. Nieuwenhuis. 

Thans krijgt de Bibliothecaris, de heer G. Kruseman, het woord voor het uit¬ 

brengen van zijn 

Verslag van de Bibliothecaris over 1957/1958. 

Zoals U uit het verslag van onze Penningmeester vernomen heeft, is onze Bibliotheek dit 

jaar zeer duur geweest. Dit is veroorzaakt, doordat er vele zeer belangrijke werken te koop 

werden aangeboden, die veel geld hebben gekost. Ik kan daarom met genoegen constateren, 

dat onze boekerij vele belangrijke aanwinsten heeft verworven. Op de lijsten, die ik laat 

rondgaan, kunt U de belangrijkste aanwinsten vinden. 

Onze dank gaat uit naar de vele schenkers, waarvan ik in het bijzonder de executeur^ 

testamentair van wijlen ons lid Dr. Malte von Kühlewein wil noemen, die ons ingevolge 

de wens van de overledene alle entomologische werken uit de boedel deed toekomen. Verdere 

schenkingen werden ontvangen van al degenen wier namen U vindt op de lijst, welke ik 
hierbij eveneens laat rondgaan. 

Dr. Van Seters kwam op het spoor van de originele tekeningen van Lyonet. In over¬ 

leg met het Bestuur heeft hij hiervoor een reis naar Parijs gemaakt, doch gezien de buiten¬ 

sporig hoge vraagprijs heeft hij ons moeten adviseren niet tot aankoop over te gaan. 

Wederom wil ik eindigen met mijn dank uit te spreken voor de hulp en de aangename 

samenwerking met de Bibliotheek-commissie, terwijl ook dit jaar Mevr. De Nobel en de 

heer Baars weer met veel toewijding de grote hoeveelheid werk hebben verzet, die het 

beheer van onze grote boekenverzameling met zich medebrengt. 

De Voorzitter bedankt de heer Kruseman voor het zeer vele werk, dat hij ook 

in dit jaar wederom voor de Bibliotheek heeft verricht. De grote aanwinsten van 

de laatste jaren hebben onze boekerij tot een verzameling gemaakt, die uniek in 
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de wereld mag worden genoemd en dit is zeker voor een groot deel aan de acti¬ 

viteiten van onze Bibliothecaris te danken. 

Het volgende punt is het Verslag van de Commissie voor Natuurbescherming, 

welke thans is samengesteld uit de heren Van Wisselingh, Voorzitter, Grave- 

STEIN, Secretaris en Van der Vecht. In dit eerste jaar van haar bestaan heeft de 

Commissie contact opgenomen met verschillende organisaties op natuurbescher- 

mingsgebied; in de komende jaren zal moeten blijken wat kan worden gedaan om 

entomologisch belangrijke terreinen voor de wetenschap te behouden. 

Ten opzichte van de plaats, waar de volgende Lentevergadering zal worden 

gehouden, wordt besloten om wederom in Utrecht bijeen te komen. 

Thans is aan de orde de verkiezing van een lid van het Bestuur in verband 

met het aftreden van de heer G. A. Graaf Bentinck, die statutair niet herkiesbaar 

is. Het Bestuur heeft als dubbeltal candidaat gesteld de heren F. C. J. Fischer en 

J. A. Janse. Andere candidaten zijn door de leden niet genoemd. Bij stemming 

blijkt de heer Fischer te zijn gekozen. 

De Voorzitter heet de heer Fischer welkom in het Bestuur en drukt zijn spijt 

uit, dat de nieuwbenoemde geen gelegenheid had ter vergadering te komen. Voorts 

bedankt hij de heer Bentinck nog eens hartelijk voor alles wat deze gedurende 

zovele jaren als Penningmeester voor de Vereniging heeft gedaan. Als blijk van 

erkentelijkheid is hem daarvoor enige jaren geleden reeds het Lidmaatschap van 

Verdienste aangeboden. 

Hierop volgt nogmaals een verkiezing van een lid van het Bestuur in verband 

met het tussentijdse aftreden van de heer D. J. Kuenen, die zich wegens drukke 

werkzaamheden genoodzaakt ziet zich terug te trekken. Voor deze vacature heeft 

het Bestuur candidaat gesteld de heren Dr. J. G. Betrem en D. Hille Ris 

Lambers, terwijl van de zijde der leden geen andere candidaten zijn voorgedragen. 

Bij stemming blijkt de heer Betrem te zijn gekozen. 

De Voorzitter verwelkomt de heer Betrem in het Bestuur en bedankt de heer 

Kuenen voor alles wat hij voor de Vereniging gedurende vele jaren van bestuurs¬ 

lidmaatschap heeft gedaan. Helaas kon ook de heer Kuenen deze dag niet aan¬ 

wezig zijn, zodat hem nog een officiële brief zal worden gezonden. 

Wat de Commissie van Redactie voor de Publicaties betreft, zijn ditmaal de 

heren P. Chrysanthus, A. Diakonoff en L. G. E. Kalshoven aan de beurt 

van aftreden. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld en worden met algemene stem¬ 

men herkozen. Eveneens is aan de beurt van aftreden de heer J. J. de Vos tot 

Nederveen Cappel, die zich evenwel in verband met het klimmen der jaren niet 

meer herkiesbaar heeft gesteld. Besloten wordt in deze vacature niet te voorzien. 

De Voorzitter spreekt zijn voldoening uit, dat de drie eerstgenoemde heren 

hun taak nog een volgende periode op zich willen nemen. Deze taak is omvang¬ 

rijk en kost veel tijd en is zeker zwaarder dan menigeen beseft. Tot de heer De 

Vos tot Nederveen Cappel spreekt hij woorden van dank voor het vele werk 

door hem verzet ten behoeve van de registers op onze tijdschrift jaargangen. Aan 

hem werd hiervoor enige jaren geleden reeds het Lidmaatschap van Verdienste 

toegekend. 

Behandeld wordt nu een bestuursvoorstel tot royement wegens wanbetaling van 

de heer P. J. Rademakers te Hoensbroek. Ondanks alle pogingen van Penning- 
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meester en Secretaris om het achterstallige geld te innen, is dit niet gelukt en een 

aangetekend schrijven met persoonlijke overhandiging heeft geen effect gesor¬ 

teerd. Besloten wordt daarom de heer Rademakerrs van zijn lidmaatschap ver¬ 

vallen te verklaren. 

Het bestuursvoorstel om de prijzen onzer publicaties voor niet-leden te ver¬ 

hogen, wordt goedgekeurd. Deze prijzen zullen thans worden: 

Tijdschrift voor Entomologie ƒ 35.— per jaar 

Entomologische Berichten ƒ 20.— per jaar 

ingaande direct na de vergadering, behalve voor reeds lopende abonnementen, die 

ingaande 1959 zullen worden verhoogd. 

Op voorstel van het Bestuur wordt voorts besloten om Pater Dr. H. Schmitz 

SJ. te benoemen tot erelid der Vereniging. P. Schmitz zal op 12 augustus de 

80-jarige leeftijd bereiken en heeft zich reeds in 1906 bij de Vereniging aange¬ 

sloten, zodat hij reeds meer dan 50 jaar lid is, sedert 1921 corresponderend lid. 

Omtrent zijn wetenschappelijk werk is geen lang betoog nodig. Zijn Phoriden- 

studiën zijn uniek en wereldvermaard. 

Hierna wordt overgegaan tot het wetenschappelijk gedeelte der bijeen¬ 

komst, waarbij de volgende sprekers het woord voeren: 

J. van der Vecht : Het Colloquium van Zoölogische Nomenclatuur te Londen. Spr. hoopt 

dit Colloquium, dat verbonden is aan het 15e Internationale Zoölogische Congres, te 

bezoeken. De bedoeling is vooral om te komen tot een nieuwe tekst van de nomen- 

clatuur-regels, waarin vele wijzigingen zullen zijn verwerkt, die vroeger reeds te Parijs 

en Kopenhagen waren aangenomen. 

G. L. van Eyndhoven : Het eeuwfeest van de Schweizerische Entomologische Gesellschaft. 

De heer Kruseman en Spr. zijn in april naar Zürich geweest om de herdenking van 

het 100-jarig bestaan bij te wonen. Gelijk reeds in de Ent. Ber. vermeld, is bij die 

gelegenheid ons medelid D. Hille Ris Lambers met 6 andere entomologen tot erelid 

benoemd. De bijeenkomst was zeer geslaagd en werd opgeluisterd door verschillende 

voordrachten. Aan het jubileum-diner heeft Spr. namens de N.E.V. enkele woorden 

gesproken. 
*G. L. van Eyndhoven : Die Bryobia speciosa von C. L. Koch (Acar.). 

B. de Jong : Entomologische indrukken van Curaçao. Spr. is met verlof uit West-Indië in 

Nederland en heeft gaarne van de gelegenheid gebruik gemaakt om iets over de in¬ 

sectenfauna van Curaçao te vertellen aan de hand van gekleurde lichtbeelden. 

*C. F. A. Bruyning : Een bijzonder geval van myiasis veroorzaakt door Dermatobia hominis 

(Linnaeus Junior) in Suriname (Dipt.). 
*G. Krueman : Enkele zoögeografische opmerkingen over de hommelfauna van Zweden 

(Hym., Apid.). 

De met gemerkte voordrachten zullen in de Entomologische Berichten worden 
gepubliceerd. 

Daar geen der aanwezigen verder het woord verlangt, sluit de Voorzitter de 

bijeenkomst, onder dankzegging aan allen, die tot haar welslagen hebben mede¬ 

gewerkt. 

Amsterdam-O., Zeeburgerdijk 21. 

Aangeboden tegen gereduceerde prijs R. Verity, Le Farfalle diurne d’Italia, 5 delen, 

gebonden of niet gebonden. Aanvragen bij de Redactie. 
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Een bijzonder geval van myiasis veroorzaakt door Dermatobia 

hominis (Linnaeus Junior) in Suriname 

door 

C. F. A. BRUYNING 

Inleiding. 

In Suriname komen verscheidene vliegensoorten voor3 die myiasis bij de mens 

kunnen veroorzaken. De beruchtste is ongetwijfeld Dermatobia hominis (Linn. 

Junior), (syn. Oestrus hominis L. Junior, Dermatobia cyaneiventris (Macquart), 

Dermatobia noxialis (Goudot)), een soort, die zeer algemeen is binnen de neo- 

tropen. Het verspreidingsgebied strekt zich uit van Mexico enerzijds tot Chili en 

het noordelijk deel van Argentinië anderzijds. Het grote aantal volksnamen wijst 

reeds op het algemene voorkomen in deze gebieden en op de last die de mens 

ondervindt van deze parasiet. James (1947) en Newstead & Potts (1925) 

noemen de volgende volksnamen: beef worm, macaw worm, mosquito worm, ver 

macaque, gusano macaco, gusano de monte, colmoyote, cormollote, nuche, ver 

moyocuil, hura, ura, torcel, berne, gusano de zancudo, gusano de mosquito en ver 

marangonin. De laatste drie namen betekenen alle muskietenworm. Ook in Suri¬ 

name spreekt men van maskieta-worron (muskietenworm), terwijl de Aucaner 

bosnegers deze soort de dia-worron (hertenworm) noemen, daar deze volgens hen 

veel bij herten voorkomt. Dit laatste is echter in tegenspraak met Newstead & 

Potts (1925) die vermelden, dat de parasiet slechts zelden bij herten voor¬ 

komt. Wellicht verschilt dit plaatselijk. 

Behalve de mens hebben tal van zoogdieren te lijden van Dermatobia hominis. 

Vooral vee en honden zijn vaak zo ernstig beparasiteerd, dat dit de dood tot 

gevolg heeft. Dunn (1934) vermeldt een fataal geval bij een kind van anderhalf 

jaar in Panama. De larve was door de voorste fontanel in de hersenen gedrongen 

en werd in de linker ventrikel aangetroffen. Dezelfde auteur beschrijft de grote 

slachting, die onder het vee in de kanaalzone werd aangericht door Dermatobia 

hominis. Honderden stuks vee werden jaarlijks gedood en duizenden vermagerden 

zodanig, dat zij niet meer als slachtvee te gebruiken waren. Als gevolg hiervan 

kwamen grote weidegebieden braak te liggen. 

Hecht (1951) vermeldt, dat in Venezuela soms honderden Dermatobia-larven 

op één koe voorkomen. De gezwellen zijn meestal in sterke mate veretterd met 

het gevolg, dat de flank van een sterk beparasiteerd dier vrijwel geheel in een 

groot abces is veranderd. 

In de literatuur worden als gastheer o.a. genoemd apen (de naam ver macaque 

heeft hierop betrekking), tapirs, jaguars, agouties, herten, kleine knaagdieren en 

soms ook vogels. 

Levenswijze van Dermatobia hominis. 

De volwassen vlieg is ruim een centimeter lang en doet denken aan de blauwe 

vleesvliegen (Calliphora) door de metaalblauwe kleur van het abdomen. De kop 

is geel, de thorax matblauw. De volwassen dieren nemen geen voedsel op en 

houden zich bij voorkeur op in het bos, dat zelden wordt verlaten. De wijze waar- 
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op de larven de gastheer bereiken, is uniek onder de parasitaire vliegen. De wijfjes 

leggen nl. de eieren op andere -— meestal bloedzuigende —insecten, zoals mug¬ 

gen, steekvliegen e.d. 

Bates (1943) beschrijft nauwkeurig, hoe de wijfjes van Dermatobia hominis 

de transporterende gastheer vangen en hun eieren hierop afzetten. Hij merkte 

op, dat zij worden aangetrokken door zoogdieren en zich in hun buurt ophouden. 

Komt een — eveneens door het zoogdier aangetrokken — vlieg of mug binnen 

een korte afstand, dan stort het legrijpe wijfje zich hierop en vliegt ermee weg. 

Zij houdt de vlieg of mug dicht tegen de onderkant van de thorax en tracht het 

gevangen insect in een houding te brengen die gunstig is voor het afzetten van 

de eieren. Hierbij lukt het de gevangen insecten vaak om te ontsnappen, vooral 

als zij door hun te grote of te geringe afmetingen moeilijk zijn te hanteren. Zodra 

de transporterende gastheer zich neerzet op het zoogdier verlaten de larven, die 

zich voldoende ontwikkeld hebben, de eischaal en dringen de huid van de gast¬ 

heer binnen. Hoewel enkele auteurs (o.a. Faust) vermelden, dat de eieren van 

de transporterende op de definitieve gastheer overgaan en de larven de eischaal 

pas later verlaten, is het niet waarschijnlijk dat deze wijze van overbrenging 

vaak zal plaatsvinden. 

De eieren zijn namelijk stevig bevestigd aan de transporterende gastheer en 

pogingen van deze om het eipakket met de poten te verwijderen, leveren geen 

resultaat op (Hecht, 1951). 

Uit de proeven van Tovar (1924) blijkt, dat de wijfjes van D. hominis een 

uitgesproken voorkeur hebben om de eieren af te zetten op Psorophora-soorten. 

Tovar gaf hun de keus uit Psorophora ferox (Humboldt), Psorophora lutzi 

(Theobald), Aedes angustivittatus Dyar & Knab, Aedes scapularis (Rondani), 

,,Stegomyia calopus” (= Aedes aegypti) en enkele vliegensoorten. Alleen op de 

Psorophora-soorten werden eieren af gezet, terwijl de andere insecten wel werden 

gevangen echter zonder dat er een eiafzetting volgde. Bovendien werden deze 

soorten ruw behandeld in tegenstelling tot de Psorophora s, die voorzichtig wer¬ 

den aangepakt en onbeschadigd hun weg konden vervolgen. 

Floch & Tauran (1954) vonden in Frans Guyana de eieren van D. hominis 

op de volgende Culiciden: Psorophora lutzii (Theob.), Aedes taeniorhynchus 

(Wied.), Mansonia titillans (Wik.) en M. fasciolata (Lynch Arreb.). Bovendien 

vermelden zij ook de teek Amblyomma cajennense (F.) als transporterende gast¬ 

heer. 

Als het wijfje van D. hommis geen transporterende gastheer kan vinden en de 

drang om de eieren te leggen te groot wordt, moet zij genoegen nemen met het 

afzetten van de eieren op bladeren of vochtige kledingstukken. Op deze wijze 

zouden ook infecties tot stand kunnen komen, daar de larven tot twintig dagen in 

een vochtige omgeving in leven kunnen blijven. 

Het binnendringen van de larven in de huid is nauwkeurig beschreven door 

Dunn (1930). Het veroorzaakt aanvankelijk geen pijn; alleen in de laatste phase, 

tijdens het naar binnen trekken van het achterste deel van de larve, werd een 

scherp prikken waargenomen. Indien er echter niet op gelet wordt, dringen de 

larven ongemerkt naar binnen. Aanvankelijk liggen zij dicht onder het opper¬ 

vlak van de huid en evenwijdig hieraan. 
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De jonge larve (eerste stadium) heeft een torpedovorm, zij het dat het achterlijf 

niet zo spits toeloopt en de ventrale zijde niet uitgesproken convex is. Het kop- 

segment draagt kleine haakjes; om het eerste thoracale segment loopt een band 

van naar achter gerichte chitinehaakjes. De twee overige thoracale segmenten zijn 

over het gehele oppervlak met dergelijke haakjes bedekt. De eerste drie abdo¬ 

minale segmenten dragen veel grotere haken en wel een dubbele rij aan de dorsale 

en een enkele rij aan de ventrale zijde. Ook deze haken zijn naar achteren ge¬ 

richt. Het zevende en achtste segment daarentegen dragen slanke haakjes, die naar 

voren gericht zijn en die zodoende door de larve gebruikt kunnen worden om zich 

aan de eischaal vast te klampen, voordat zij de gastheer heeft bereikt. 

Na de eerste ecdysis verandert de vorm van de larve in de karakteristieke knots- 

vorm. Het achterlijf blijft slank, maar het thoracale gedeelte zwelt bolvormig op. 

De doorns op het thoracale deel ontwikkelen zich sterk. 

Het laatste larvestadium is langgerekt eivormig: de haakjes op de thoracale seg¬ 

menten zijn kleiner dan die van het vorige larvestadium. 

Tegen de tijd dat de larve zich zal verpoppen, wordt de opening in het gezwel 

groter gemaakt door een raspende beweging van het achterlijf, waarbij de doorn¬ 

tjes aan het achtereind van het lichaam als een vijl werken. Als de opening in de 

huid van de gastheer groot genoeg is, verlaat de larve het lichaam om zich in de 

grond te verpoppen. 

De duur van de ontwikkeling in de gastheer loopt sterk uiteen, van ongeveer 

vijf weken tot drie à vier maanden. Neiva & Gomez (1917) gebruikten twee 

honden als gastheer. In de ene hond duurde de ontwikkeling van de larven 35 

tot 41 dagen, in de andere hond 65 tot 70 dagen. Dunn (1930) vond bij zes 

larven, die zich in zijn lichaam ontwikkelden, perioden van 45,5 tot 54,75 dagen. 

Twee tot vier weken nadat de larve de gastheer heeft verlaten, komen de 

imagines uit de pop. 

De larven dringen bij de mens meestal in de onbedekte lichaamsdelen binnen 

zoals handen, enkels, hals en gezicht. De kleding is echter geen afdoende be¬ 

scherming tegen het binnendringen van de larven. 

De larven bezitten aan het eind van het lichaam twee ademopeningen, die 

communiceren met de grote tracheestammen. Via deze openingen kunnen zij 

ademen als het puntje van het achterlijf in de opening van het gezwel wordt ge¬ 

plaatst. 

Aan de kop draagt het dier twee mondhaken, die de vorm hebben van vlees¬ 

haken. Deze bezitten een krachtige musculatuur waardoor een ronddraaiende be¬ 

weging kan worden gemaakt. 

Invloed van de larven op de gastheer. 

Op de plaats waar de larve zich onder de huid ontwikkelt, ontstaat een furun- 

kelachtig gezwel. Uit dit gezwel worden pus, lymfe en bloed afgescheiden. 

De pijn die de larve veroorzaakt, is niet voortdurend gelijk in intensiteit, noch 

in de sensatie die in de gastheer wordt opgewekt. Er zijn momenten, waarop 

slechts een licht pijngevoel en jeuk worden waargenomen. Op andere ogenblik¬ 

ken daarentegen zijn de jeuk en de neuralgie-achtige pijn haast ondragelijk. Vaak 

is de pijn ’s nachts erger dan overdag. De pijn varieert tussen scherpe steken, een 
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branderig jeukgevoel en prikken. De jeuk en de branderige pijn worden waar¬ 

schijnlijk veroorzaakt door de excretie-producten van de larve, de hevig stekende 

pijn door de mondhaken, die een min of meer cirkelvormige beweging uitvoeren 

om het weefsel los te krabben en hierbij zenuwweefsel vernietigen. De prikkende 

sensatie is wellicht het gevolg van de bewegingen van de larve, waarbij de rijen 

van chitinedorens op de segmenten het weefsel van de gastheer beschadigen. 

De localisatie van de larve is van grote invloed op de pijn die wordt veroor¬ 

zaakt. Een larve die in de rechter knie van Dunn was binnengedrongen, ver¬ 

oorzaakte aanhoudend hevige pijn tijdens het lopen, terwijl vrijwel geen pijn 

werd waargenomen als het been in rust was. De larve die aan de binnenkant van 

de rechter onderarm zat, veroorzaakte hem de meeste last. Dunn neemt aan, dat 

dit het gevolg is van het voortdurend contact tussen de arm en het tafeloppervlak 

tijdens het werk. 

Tijdens de vervellingen kan de pijn heviger zijn, hoewel dit geenszins altijd het 

geval is. 

De gastheer krijgt een intens gevoel van moeheid; meestal treden lymfangitis 

en secundaire infecties op, die zich tot ernstige abcessen kunnen ontwikkelen. De 

afscheidingsproducten van de wond bevuilen kleding en beddegoed. Voorts wor¬ 

den andere parasieten aangetrokken zoals Calliphoriden (in Suriname vooral 

Callitroga hominïvorax). 

Dalmat (1955, p. 334) vermeldt een geval uit Guatemala, waarbij de larve de 

hoofdhuid was binnengedrongen en hij wijst erop, dat deze localisatie zelden 

voorkomt. 

De localisatie kan tot ernstige complicaties leiden, zoals in het reeds vermelde 

geval waarbij een larve via de fontanel in de hersenen terecht kwam. Andere 

localisaties, zoals in de oogkas en in het scrotum, kunnen eveneens een ernstig 

verloop met zich meebrengen. 

Persoonlijke waarnemingen. 

Tijdens een tocht van enkele maanden in het binnenland van Suriname leden 

verscheidene leden van de expeditie aan myiasis veroorzaakt door Dermatobia 

hominis. In de meeste gevallen waren de larven in de ledematen binnengedrongen. 

In de eerste week van maart merkte ik, dat in de linkerslaap en boven op het 

hoofd, enigszins rechts van de mediaan, een jeukend gevoel optrad, dat afwisselde 

met heftige steken. Door druk uit te oefenen op deze plekken kon het steken tot 

stilstand worden gebracht. Bij nader onderzoek bleken in de slaapstreek drie en 

boven op het hoofd één larve aanwezig te zijn. Aanvankelijk werd getracht de 

larven te doden door de openingen af te sluiten met verbandgaas waarop een dikke 

laag zalf was aangebracht en met tabakssap. Het laatste is een bekend huismiddel 

in Suriname tegen de maskieta-worron. De larven veroorzaakten veel pijn en een 

gevoel van moeheid trad op. Tenslotte werden de larven zo hinderlijk, dat be¬ 

sloten werd te trachten deze uit te drukken. Dit lukte met de larven in de slaap¬ 

streek, maar de larve op het hoofd bleef zitten. Op 27 maart werd het gevoel van 

moeheid zo groot, dat iedere beweging inspanning kostte. In de vroege ochtend 

van de volgende dag werd ik wakker met koorts en hevige pijn aan het hoofd. 

Er was een abces ontstaan, dat als een dikke kap de rechterzijde van het hoofd 
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bedekte, De verdikking begon in de nek en liep over de rechterzijde van het 

hoofd door naar het rechteroog dat geheel dicht zat. De medici van de expeditie 

behandelden het abces en begonnen met een penicilline-kuur. De volgende dag 

was de koort aanzienlijk minder en na enkele dagen was het abces verdwenen. 

De larve was echter nog in leven en veroorzaakte voortdurend last. Ook het gevoel 

van moeheid bleef. Inmiddels was de expeditie met de tocht over land in het 

grensgebied van Brazilië begonnen. Tijdens de dagmarsen was de invloed van de 

larve duidelijk merkbaar; het gevoel van moeheid werd vergroot door de slapeloos¬ 

heid die de larve veroorzaakte. 

In de nacht van 13 op 14 april sliepen wij aan een kreekje, dat deel uitmaakt 

van het stroomgebied van de West Paroe, een zijrivier van de Amazone. Om 

ongeveer middernacht werd ik wakker door een tikkend geluid. Aanvankelijk 

dacht ik dat een insect over de bodem van de jungle-hangmat liep, maar het af zoe¬ 

ken van de hangmat leverde geen resultaat op. Het geluid werd alleen met het 

linkeroor waargenomen, maar er bleek niets in het oor te zitten. De larve veroor¬ 

zaakte ondertussen weer pijn en nu bleek, dat als er met de hand werd gedrukt 

op de plek waar de larve zich bevond, het getik ogenblikkelijk ophield, om weer 

te beginnen als de druk werd opgeheven. De larve, die uiteraard weinig plaats 

had tussen de schedel en de hoofdhuid, krabde klaarblijkelijk met de mondhaken 

tegen de schedel en veroorzaakte een beengeleiding naar het gehoorcentrum in 

de rechterhersenen. Dit verklaart de vermeende geluidsimpressie in het linkeroor. 

Na aankomst in het volgende kamp werd besloten de larve operatief te verwij¬ 

deren. Na een locale verdoving werd de hoofdhuid opengeknipt. De larve bleek 

enkele gangen te hebben ,,gemineerd” tussen huid en schedel. Na enig zoeken 

kon de larve met een pincet worden verwijderd. 

Tijdens de behandeling hadden enige Trio- en Oajana-indianen belangstellend 

toegekeken en na afloop vertelde één van hen mij dat zij de larven op een veel 

eenvoudiger wijze verwijderen. De man vroeg mij om een sigaret om daarmee 

te demonstreren hoe zij het doen. Hij zoog een grote hoeveelheid rook in de 

mond, maakte een tuitje van de lippen en blies vervolgens de rook krachtig tegen 

de handpalm die tegen de lippen werd gehouden. Er vormde zich een bruin 

plekje op de hand waarin nicotine en andere producten uit de cigarettenrook zijn 

gecondenseerd. Daarna plukte hij een doorn van een palmboom en streek met de 

lange scherpe punt hiervan door de bruine massa op de hand. Vervolgens beduidde 

hij ons, dat zij hiermee in de larve prikken als deze de ademopening in de opening 

van het gezwel plaatst om te ademen. Volgens onze Oajana-zegsman kan de larve 

dan gemakkelijk naar buiten worden gedrukt. Waarschijnlijk raakt de larve ver¬ 

lamd door de ,,injectie” met de tabaksbestanddelen, waardoor de hakenkransen 

niet meer gebruikt kunnen worden om zich in het weefsel van de gastheer te 

verankeren. 

Ook Braaksma (1956) vermeldt deze methode van de Oajana-indianen. 

Wellicht leent deze methode zich het best voor personen, die in het bos werken 

en die niet beschikken over moderne middelen en instrumenten. De indianen 

lieten duidelijk blijken, dat zij hun eigen methode superieur vonden aan de onze ! 

De methode is in elk geval beter dan het uitpersen van de larve uit de holte 

zonder voorafgaande verdoving of het afsluiten van de opening met zalf, 
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bijenwas of kauwgom (zie James, 1947, p. 103). Als de opening wordt afgesloten 

gaat de larve, die in ademnood komt, heftig bewegen en krabben, hetgeen veel 

pijn veroorzaakt. 

Voor het verwijderen van larven in de kliniek leent zich de elegante methode 

beschreven door Harrell & Moseley (1942, pp. 720—721). Hierbij wordt het 

omringende weefsel en daarna de parasiet verdoofd om vervolgens de larve via 

een snede in de huid met een pincet te verwijderen. 

De localisatie van de larve in de hoofdhuid was klaarblijkelijk ongunstig voor 

een goede ontwikkeling. Deze heeft ten minste 5 weken in het weefsel gezeten 

en bleek na verwijdering nog zeer klein van stuk te zijn. 

Samenvatting 

1. Een geval van myiasis in de hoofdhuid veroorzaakt door Dermatobia hominis 

(Linn. Jun.) wordt beschreven. 

2. De larve heeft, klaarblijkelijk door de ongunstige localisatie tussen schedel 

en huid, lange gangen gegraven. 

3. De larve veroorzaakte beengeleiding naar het gehoorcentrum, door met de 

mondhaken tegen de schedel te krabben. 

4. Een methode van de Oajana-indianen om de larven te verwijderen wordt 

beschreven. 

5. De ongunstige localisatie heeft invloed op de ontwikkelingsduur van de larve. 

Summary 

A case of cutaneous myiasis caused by Dermatobia hominis (Linn. Jun.) is 

described. The unfavourable localisation between the skull and the skin caused 

the larva to make long ’’galleries” and delayed the development of the larva 

considerably; after a period of at least five weeks the larva was still small. In an 

advanced stage the larva caused bone conduction to the auditory centre by 

scratching against the skull. 

A description is given of the method of the Oajanay-indians to remove the 

larvae by using a spine of a palm tree and condensed smoke. 
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Deze nieuwe aanwinst voor de bekende „New Naturalist’ ’-serie, waarin ook de boeken 

van Ford en Imms zijn verschenen, behoort m.i. tot de beste entomologische boeken, die in 

1958 verschenen zijn. Het werk bestaat uit vier delen. Het eerste is een inleiding, waarin 

een overzicht wordt gegeven van de studie van de insectentrek. Het tweede, in vier hoofd¬ 

stukken verdeeld, behandelt de op het ogenblik beschikbare gegevens over het trekken van 

vlinders, sprinkhanen, libellen, lievenheersbeestjes en andere insecten. Dank zij de jaarlijkse 

publicatie van onze eigen trekgegevens kon de auteur van een aantal soorten grafieken 

geven, die duidelijk de overeenkomst of het verschil tussen het voorkomen op de Britse 

eilanden en in Nederland demonstreren. Het is voor ons, naarstig noterende Nederlandse 

waarnemers, natuurlijk stimulerend, dat ons werk zo prachtig in het algemene schema past, 

maar het is toch wel erg jammer, dat alleen de gegevens van de twee genoemde landen 

dergelijk nauwkeurig werk toelaten. Opvallend is, hoe weinig nog bekend is over de libel¬ 

lentrek. Noch van de herkomst, noch van het doel der zwermen, noch van enige regelmaat 

zoals bij de vlinders is iets bekend. 

Het derde deel is in acht hoofdstukken verdeeld, waarin de verschillende problemen van 

de trek besproken worden zoals oriëntatie, richting, retourvluchten, geografische verspreiding, 

de verhouding tussen het trekken van insecten en dat van andere dieren. 

Het vierde deel eindelijk behandelt de wijze, waarop de insectentrek bestudeerd wordt: 

het merken en verzamelen van gegevens, terwijl tenslotte een overzicht van de voornaamste 

literatuur over het behandelde onderwerp wordt gegeven. 

Het boek telt 235 pagina’s en is geïllustreerd met 8 gekleurde en 16 zwart-wit platen en 

48 tekstfiguren. Ook stylistisch is het uitstekend, zodat het vlot leest. Ieder entomoloog, 

die iets van Engels afweet, behoort er eigenlijk kennis van te nemen, maar bovenal beveel 

ik het met klem aan bij de (gelukkig) weinigen, die wel eens vragen, welk nut dat nauw¬ 

keurig invullen van de trekformulieren en het jaarlijks publiceren van een verslag eigenlijk 

heeft. Zij zullen merken, dat ook het bescheiden werk van ons, Nederlandse waarnemers, 

voor een bestudering van de trekproblemen der vlinders van waarde is. — Lpk. 

Beland, L., Atlas des Hyménoptères de France, Belgique, Suisse. Tome I en II, met 12 

en 14 gekleurde platen. Editions N. Boubée & Cie, 3, place St.-André-des-Arts, Paris (Vie), 

1958. 

Deze voor beginners biezonder aardige boekjes wil ik gaarne in de aandacht van onze 

leden aanbevelen. De specialist zal uiteraard wel enkele aanmerkingen op de tekst en de 

platen hebben. Zo controleerde ik de genera Bombus en Psithyrus. Voor het eerste genus 

worden 25 soorten opgegeven. Dit moet zijn 31 of 32. Hiervan worden er 9 beschreven en 

afgebeeld. Voor Psithyrus worden 7 soorten opgegeven. Dit moet zijn 8 (beschreven en 

afgebeeld 1 soort). Op de afbeelding van Bombus pomorum zijn te weinig segmenten rood 

gekleurd. Op het onderschrift van Sphex subfuscata staat, dat het dier op de bloemen van 

klaver zit. Maar het hoofdje is zeker geen Vlinderbloem; ik houd het voor een Scabiosa. 

Niettegenstaande deze kleine tekortkomingen zijn het echter ideale boekjes voor begin¬ 

ners om een overzicht te krijgen over deze omvangrijke en interessante orde. De prijs be¬ 

draagt 1800 Fr. fr. per deeltje. — Kr. 
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Een zeldzame (?) mijtgal op de bladeren van de appel 
door 

W. M. DOCTERS VAN LEEUWEN 

(With a summary: A rare ( ?) mite-gall on the leaves of the apple-tree) 

Onder de invloed van galmijten kunnen op de onderkant, minder op de boven¬ 

zijde van de bladeren van allerlei planten onregelmatige haarbedekkingen ont¬ 

staan. Vooral bomen, zoals berk, beuk, els, lijsterbes, meidoorn enz. worden aan¬ 

getast. In het begin van de vorige eeuw hield men deze haarbekledingen voor 

schimmels. Men beschreef ze onder de namen van Erineum en Phyllerium. De 

haarbegroeiing op de bladeren van de appel werd door de Candolle, 1808, p. 

217, Erineum malinum genoemd. Hij gaf de vol¬ 

gende beschrijving: ,,Cette espèce croît sur le 

revers des feuilles du pommier sauvage, elle y 

forme des tâches oblongues, irrégulières, lâches, 

de couleur jaunâtre, un peu pâle”. De Candolle 

gaf ook nog enkele andere namen op, waaronder 

Erineum pyrinum Pers. Dit erineum ontwikkelt 

zich echter op de bladeren van de peer en is nog 

niet bekend van Nederland. 

Zover ik heb kunnen nagaan, is amerling, 

1862, p. 69, de eerste onderzoeker geweest, die 

het erineum op de appel als een mijtgal heeft be¬ 

sproken. Hij vond mijten tussen de haren en gaf 

deze, zonder een beschrijving te geven van de 

dieren, de naam van Erineus mali. Later komt 

Amerling, 1868, p. 166a, nog eens op deze gal 

terug en hij zegt ervan, dat zij slechts in een 

streek in boomgaarden is gevonden, doch nergens 

van betekenis. 

Löw, 1878, p. 141, beschrijft de gal in zijn 

bekende bijdrage tot de kennis van de mijtgallen. 

In een volgend artikel, 1887, p. 23, schrijft hij: 

,,Auf wilden Apfelbäumen massenhaft”. De gal- 

mijt zelf werd in 1891 door de Weense kenner 

van de galmijten Nalepa, 1891, p. 199, beschre¬ 

ven onder de naam van Cecidophyes malinus, later 

NTalepa, 1895, p. 625, als Phytoptus malinus en 

nog later, Nalepa, 1911, p. 167, als Eriophyes 

malinus. Ten slotte geeft Nalepa, 1925, p. 75, 

een uitvoerige beschrijving van de galmijt onder de naam van Eriophyes gonio- 

tborax Nal. var. malinus Nal. 

Deze gal is van vele plaatsen van Europa bekend. Zij wordt opgegeven door 

Hieronymus, 1890, p. 79, van vele streken van Duitsland; door Houard, 1908, 

p. 507, van Frankrijk; door Kieffer, 1887, p. 416, van Lotharingen, door Rueb- 

saamen, 1901, p. 79, van de Tucheler Heide in Duitsland; door Schlechtendal, 

Gal van Phytoptus goniothorax 

NAL. ssp. malinus NAL. op 

een appelblad, juli 1958, Apel¬ 

doorn. Nat. grootte. M. van de 

Schelde fee. 
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1890, p. 71 en 1916, p. 408, van vele plaatsen in Duitsland, Bohemen, Oosten¬ 

rijk, Tirol en Zwitserland; door Swanton, 1912, p. 206, van Engeland en door 

Trotter, 1904, p. 9 en 1907, p. 30, van Italië. Hieronymus & Pax, 1902, en 

Trotter & Cecconi, 1907, namen deze gal op in hun exsiccatenverzameling. 

Schlechtendal, 1916, p. 406, geeft een beschrijving van de gal, luidende: 

„Farbe weisslich, z.T. mit karminrotem Anflug, dann die Galle braun”. Op 

plaat 16, fig. 16 en 17, van het aangéhaalde werk staan afbeeldingen van aan¬ 

getaste bladeren en van de haren van de gal. 

De indruk, die men door bestudering van de literatuur krijgt, is dat deze gal 

door heel Europa voorkomt, vooral op wilde appelbomen. 

Ik heb deze gal nooit in Nederland gevonden, doch bij de bewerking van 

gallenmateriaal uit het Herbarium te Leiden zag ik haar van twee vindplaatsen. 

Een exemplaar werd door de Heer Wttewaal in juli 1835 in de buurt van 

Utrecht ingezameld. Een tweede exemplaar werd in juli 1841 bij Zwake op Zuid- 

Beveland, misschien door R. B. van den Bosch, gevonden. Ik nam deze gal dan 

ook in het Gallenboek op, zie Docters van Leeuwen, 1957, p. 176, no. 540, 

verzuimde echter het in Zeeland gevonden materiaal te vermelden. Dr. van 

Ooststroom deelde mij mede, dat de appel van beide vindplaatsen behoort tot 

Malus sylvestris (L.) Mill. ssp. muis (Wallr.) Mansf. 

Mijn verbazing was groot, toen ik in juli 1958 overvloedig materiaal van deze 

gal van de Heer Joh. H. van Burkom ontving. Hij vond de gal op een sierappel 

in een tuin te Apeldoorn. Het substraat leek na determinatie tot Malus halliana 

Koehne te behoren, maar de naam is niet zeker, omdat de bladrand dubbelge- 

zaagd en niet gekarteld is, zoals voor deze soort wordt aangegeven. Misschien is 

het een van de gekweekte bastaard-sierappels. 

De Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen vroeg ik om inlichtingen over 

deze gal. Op 13 augustus 1958 ontving ik ten antwoord, dat de ambtenaren van 

deze Dienst, die geregeld met vruchtbomen in aanraking komen, de gal nog nooit 

waren tegengekomen. Merkwaardigerwijze ontving de Dienst echter op diezelfde 

dag materiaal van de gal door de Heer Frankenhuyzen in een partikuliere tuin 

te Ëennekom gevonden. Ditmaal bevond de gal zich op de bladeren van een 

gekweekte appel, die behoort tot het ras „Schone van Boskoop”, ook wel „Goud 

Reinette” genoemd. 

In de titel plaatste ik een vraagteken achter zeldzame, want ik vraag mij af, of 

deze gal inderdaad zo zeldzaam in Nederland is. In goed onderhouden en ge¬ 

regeld met insecticiden mishandelde boomgaarden zullen de galmijten wel ge¬ 

dood worden, doch in partikuliere tuinen, vooral op sierappels, zou men haar 

kunnen tegenkomen, ook op wilde en verwilderde appelbomen. Mocht iemand 

deze gal vinden, dan houd ik mij voor toezending van materiaal aanbevolen. Ge¬ 

droogd in een brief is voldoende. 

Beschrijving van de gal. Deze bestaat uit dicht bij elkaar staande uit de 

opperhuid uitgegroeide haren. Dit haarvilt vormt onregelmatige plekken, meestal 

op de onderkant van de bladeren, zie bijgevoegde figuur. Bij sterke aantasting kan 

de gehele bladvlakte met het erineum bedekt zijn en dan kunnen ook haarplekken 

op de bovenkant van de bladeren ontstaan. Het erineum van de appel maakt een 
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wollige, soms zelfs een korrelige indruk. Men kent ook op andere planten derge¬ 

lijke korrelige haarbegroeiingen, zoals op de berk en de ratelpopulier. De haren 

zijn dan paddestoelvormig. De haren van de appelgal zijn echter cylindrisch. Zij 

groeien niet rechtop, doch zijn slangachtig gewonden en sterk door elkaar heen 

gevlochten, zoals het haar bij een schaap. Vandaar de wollige indruk. 

Dit erineum wordt beschreven en afgebeeld als geelachtig wit met een rode of 

karmijnrode tint. Een dergelijke kleur vertoont het materiaal van Bennekom op 

de bladeren van de ,,Goud Reinette”. De haarwoekeringen op de sierappel in 

Apeldoorn zijn karmijnrood, zonder een spoor van wit. De gekweekte en wilde 

appelbomen vertonen gewoonlijk niet veel rode kleuren, maar Malus halliana wel. 

De takken van deze soort zijn purper, de bloemen rose-rood en de vruchten eerst 

helrood en later donkerpurper. Waarschijnlijk hangt dus de kleur van de gal af 

van de aard van het substraat. 

In de nazomer worden de gallen bruin tot roestbruin. De mijten verlaten hun 

woning en overwinteren in de knoppen van hun gastheren. 

Verschillende personen hebben mij bij dit onderzoekje bijgestaan, hetzij door 

te helpen bij het opsporen van de zeer verspreide literatuur, hetzij door het ver¬ 

schaffen van materiaal of anderszins. Ik ben allen zeer erkentelijk voor hun hulp. 

De Heer M. van de Schelde, tekenaar bij het Entomologisch Laboratorium te 

Wageningen, ben ik zeer dankbaar voor het vervaardigen van de hierbij gerepro¬ 

duceerde tekening. 

Summary 

The mite-gall caused by Phytoptus goniothorax Nal. ssp. malinus Nal. forms 

light to dark red felt-like hairgrowths on the leaves of the apple-tree. De Can¬ 

dolle described it as a fungus under the name of Erineum malinum. It is known 

as occurring all over Europe. In the Netherlands this gall was found near Utrecht 

in 1835 and in the province of Zealand in 1841. It was again collected near Apel¬ 

doorn and Bennekom not earlier than 1958. The author wonders whether this 

gall is really rare in the Netherlands or only overlooked by the gall-hunters. 
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Myzus (Nectarosiphon) certus (Wlk.) as a problem in studies 

on flights of Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulz.) 

(Homoptera, Aphididae) 

by 

D. HILLE RIS LAMBERS 

Bladluis onderzoek T.N.O., Benne kom 

In 1929 and following years we found that there is a red to brown Myzus on 

various plants, including many Caryophyllaceae and some Viola spp., which has 

apterous males and, therefore, can not migrate to peach, and which hibernates as 

eggs on herbaceous plants. All its morphs are red or reddish. On all its host- 

plants it causes malformations, usually consisting of shortening of internodes, curl¬ 

ing of the leaves and sometimes chlorotic spots. The name Myzus (Nec taro si¬ 

phon) certus (Wlk.) was chosen for this aphid. 

In attemps made during about 15 years the species could not be induced to feed 

on potato. The aphids walked off the plants, whatever the development of the 

potatoes offered was. MacGillivray’s (1954) statement that she reared several 

generations on excised potato leaves and young potato plants in 1953 seems doubt¬ 

ful in view of her remark that the aphid is very similar to M. persicae; in life 

the two species are extremely different. Her successful transmission results of 1952 

were certainly the result of a mixed infection, as our examination of her material 

showed. 

Later we found that there are two more similar species, one (Myzus (Nectarosi¬ 

phon) ajugae (Schout.)) which lives exclusively on more or less shadowed leaves 

of Ajuga reptans and A. genevensis, which leaves are rolled into cigarettes; this 

species is always green and it can not be transmitted to other plants. The second 

is green with the exception of the oviparae which are red and this species, Myzus 

(Nectarosiphon) myosotidis Borner, lives exclusively on Myosotis palustris. 
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' Myzus ajugae and M. myosotidis are rather rare, but M. certus may be abundant. 

When Broadbent had shown that there was a correlation between trapped 

alate Myzus persicae and the spread of leaf-roll it was thought necessary to in¬ 

vestigate this in the Netherlands. However, for that purpose it was necessary that 

alate Myzus certus could be distinguished from the extremely alike alate Myzus 

persicae, for M. certus refuses to feed on potato and, therefore, can play no rôle 

as a vector of leaf-roll. This problem had not been realized in other countries, 

where Myzus certus had not been noticed. Myzus certus occurs in England, from 

which country it was described and also in North America, where it was first col¬ 

lected by MacGillivray (1954) and where we found it in Maine; we found 

mounted specimens from Washington in the U.S. Nat. Museum. 

After 4 years of morphological studies it was found that in the chaetotaxy of 

the last rostral segments Myzus certus and M. persicae show small differences. 

Then it became possible to start trapping operations. In 1951 132 traps were 

operated but only very few Myzus certus were encountered. In 1952 Myzus certus 

for the first time made its appearance in numbers in traps, in this case in the 

Wieringermeerpolder, where it started to fly 10 days before the flight of Myzus 

persicae began. As early lifting policy to a rather large extent is based on flight- 

data of Myzus persicae, it is evidently essential to distinguish between the two 

species, particularly when their flight-periodicity does not coincide. In the follow¬ 

ing years the species was caught regularly, but never in such quantity that false 

alarms could be based on its occurrence. 

In the autumn of 1957 it was found in the Noordoostpolder that great numbers 

of sexuales occurred on the roadside weed Cerastium triviale, and in the summer 

of 1958 large numbers were trapped. The catches were particularly large in the 

northern districts (Anna Paulownapolder, Wieringermeerpolder, Noordoostpol¬ 

der, Friesland, and Groningen), where the catches sometimes were so large that 

they could not be explained by the locally rather scarce familiar hostplants Ce¬ 

rastium spp. and Viola spp. As a weed Viola arvensis does not or hardly occur 

on clayish soil, and the incidence of Cerastium spp., which rarely carry large 

aphid populations except in early summer, was not nearly great enough to ex¬ 

plain the trap catches. 

The origin of the animals in the Wieringermeerpolder was discovered in the 

second half of July. It appeared that Cerastium triviale was practically aphid free, 

although still traces could be found of an earlier infestation. But the insects were 

breeding in very great quantity on Stellaria media which was abundant as a weed 

in cereals and potato fields. Alatae were produced in vast numbers. It is evident 

that hibernation had not occurred on Stellaria, an annual, but that the winter 

host must have been Cerastium triviale, from which around the end of May 

Stellaria media was infected. 

The figures of the Wieringermeerpolder show that about a fortnight before 

really a warning was necessary an advice to lift would have been given if M. 

certus had not been recognized. This might have resulted in a loss in yield of 

about 7000—9000 kg./ha. Some of the traps in the Wieringermeerpolder on some 

days contained 25 times as many Myzus certus as M. persicae. 

Some trap catches may be summarized as follows: 
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Table I. Numbers of alate aphids caught per 6 yellow Moericke traps per week in 1958. 

Anna Paulownapolder Wieringermeerpolder 

M. certus M. persicae week M. certus M. persicae 

8 5 30/6— 5/7 17 4 
22 40 6/7—12/7 134 28 

143 211 13/7—19/7 39 77 
50 741 20/7—26/7 72 85 
X X 27/7— 2/8 37 72 
X X 4/8— 8/8 0 4 

With the vast numbers of Myzus that had to be examined immediately after 

arrival it would have been impossible to examine the chaetotaxy of the last rostral 

segment of each specimen. It is now possible to distinguish Myzus certus as alatae 

from M. persicae with a pocket lens. The ventral spots on the abdomen in Myzus 

certus are much more pronounced and they generally occur in an uninterrupted 

row. The animals are generally darker pigmented so that also the wing venation 

usually is heavier. The processus terminalis is generally slightly shorter than that 

in M. persicae, the siphunculi are slightly more swollen. With the microscope one 

rather frequently finds rhinaria also on the IVth antennal segment, often only on 

one side. But the macroscopical differences are gradual ones and it requires years 

of training before one can distinguish every single specimen of the two species 

with a pocket lens. 

The species provided an interesting problem. It appears that the predator-parasite 

complex of Myzus certus is about the same as that of M. persicae. Therefore, the 

earlier developing Myzus certus may attract and build up a predator-parasite store 

in the potato fields which later may attack the then appearing M. persicae. This 

problem requires further investigation of a quantitative nature. 

From trapping results over 7 years in which annually between 50,000—150,000 

Myzus persicae were caught and examined it appears that Myzus (Nectarosiphon) 

ajugae was not caught or not recognized and that annually 0—8 Myzus (Necta¬ 

rosiphon) myosotidis which can fairly easily be recognized, turn up. Distinguish¬ 

ing these species is, therefore, of no importance with respect to aphid warnings. 
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Nederlandse Hydrachnellae XL 

door 

A. J. BESSELING 

In 1936, pag. 282, werd door schrijver dezes melding gemaakt van een nymfe 

van Piona ambigua (Piers. 1894) die kon worden opgekweekt en een $ leverde. 

Aan de hand van dit resultaat konden van $ en . $ van deze soort enkele bijzon¬ 

derheden worden gegeven. De aanleiding dit onderwerp hernieuwd in studie te 

nemen is het volgende. 

K. Viets vermeldt in zijn Katalogus (1956) op pag. 432 de soort Piona 

(Piona) ambigua (Piers. 1894). In de lijst hiervan volgt o.a. het citaat: Piona 

(s.str.) ambigua (syn. = nodata inflata) Bess. 1936 (282) fig. 1, $ , $ , ny. 

Tegen deze synoniemstelling kan m.i. geen enkel bezwaar bestaan. In dezelfde 

Katalogus vinden we verder op pag. 451 de subsp.: Piona (Piona) nodata inflata 

Sokolow 1927. Onder de synoniemen hiervan komt o.a. voor: Piona (s.str.) 

ambigua ( — syn. nodata inflata) Bess. 1936 (283) fig. 1, $. 

Tegen dit laatste moeten een 

tweetal bedenkingen worden 

ingebracht. Eerstens is het niet 

duidelijk hoe de besproken 

soort i.c. P. ambigua fig. 1, $ , 

met twee andere eenheden, te 

weten P. ambigua en P. nodata 

inflata, die Viets blijkbaar wil 

aanhouden, tegelijk synoniem 

kan zijn. Ten tweede was er in 

1936 sprake van een nymfe, 

welke na het teleiofaanstadi- 

um een ,$ opleverde. Het be¬ 

hoeft m.i. geen toelichting, dat 

deze nymfe met dit $ te allen 

tijde onverbrekelijk tot dezelf¬ 

de systematische eenheid beho¬ 

ren. De scheiding, die Viets 

maakt, door in het laatste citaat 

alleen het $ te vermelden, is 

derhalve niet bestaanbaar. 

Piona ambigua Bess. 1936 $ palp. Er heerst op het gebied van 

deze en andere Piona-soorten 

met 2 of 3 nappen bij de nymfe nog veel onzekerheid en verwarring, ook in de 

Katalogus van Viets. Het gaat hierbij om de vormen dragende de namen P. 

nodata, ambigua, annulata, laminata, nodatoïdes, nodata inflata. 

Ter toelichting van mijn P. ambigua uit 1936 wordt hierbij nog de palp van 

dit $ gegeven, waarvan in 1936 de napplaten werden afgebeeld. Gezien de 

variabiliteit, die de palp van verschillende Piona-soorten vertoont, is het niet te 

verwonderen, dat P II ventraal bij P. ambigua ook recht kan zijn. 
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Ter verzekering van de definitieve oplossing van de onderwerpelijke problemen 

wordt begonnen met een kort overzicht van de literatuur. 

Viets 1919, pag. 14, maakt melding van kweekproeven, die hij echter niet zelf 

ondernomen heeft. Hij kreeg alleen de eindresultaten te beoordelen, met als 

conclusie P. ambigua — P. nodata. Met Lundblad 1920 en 1930 is schrijver van 

mening, dat een nader bewijs in deze nodig is. Vergissingen zijn altijd mogelijk, 

zowel bij het sorteren van de nymfen, als bij de determinatie van $ en $ . 

Lundblad 1920, pag. 188, voetnoot 1, twijfelt aan Viets’ conclusie, maar 

weet overigens geen oplossing te geven. 

SOKOLOW 1926, pag. 171, beschrijft Fiona nodatoïdes sp. n. Palpen en nap- 

platen, n zz 9—12 (13), zijn identiek met die van P. ambigua. 

SOKOLOW 1927, pag. 67, beschrijft Fiona nodata inflata n. f. De napplaten zijn 

van P. ambigua, n rz 9—13. De nymfe heeft 3 nappen, evenals die van P. 

ambigua. 

Lundblad 1930, pag. 49. Beschreven wordt P. fuscata (Herrn.). 3P6 bij het 

$ , de palpen, de 3 nappen bij het nymfe komen alle overeen met P. ambigua. 

Op pag. 6 wordt gemeld, dat 1 $ en 78 nymfen samen werden gevangen met 

P. conglobata, maar deze laatste soort heeft heel andere nymfen, met twee nappen. 

Alle twijfel en vragen van Lundblad zijn volledig te verklaren als men weet, dat 

hier P. ambigua beschreven werd. 

Cronholm 1946, pag. 15. Beschreven wordt Fiona nodatoïdes Sok. De palpen 

van het $ en de 3 nappen bij de nymfe komen volledig overeen met P. ambigua. 

Szalay 1954, pag. 210. Beschreven wordt het $ van P. ambigua. Fig. 6b 

geeft de napplaten, n zz 9—12. Szalay zet P. nodatoïdes zz P. ambigua en 

noemt voorts P. laminata een variëteit van P. ambigua met n 'zz 12—20. 

Lundblad 1956, pag. 251, noemt weer P. nodatoïdes een variëteit van P. nodata 

en beeldt de palp af, die gelijk aan die van P. ambigua is. 

Resumerend kan gezegd worden: met P. ambigua (Piers. 1894) zijn synoniem: 

P. nodatoïdes Sokol. 1926, P. nodata inflata Sokol. 1927 en P. fuscata Lundbl. 

1930. 

Met Szalay (1954) kan gezegd worden, dat P. laminata moet gelden als 

variëteit van P. ambigua. Het $ bezit bredere napplaten dan ambigua, met 12—20 

nappen, tegen ambigua 5—11 (inlands). P. ambigua laminata werd tot heden in 

ons land nog niet aangetroffen. 

Thor beschreef in 1901 (pag. 369) zijn soort P. annulata n. sp. Bij de be¬ 

schrijving van de napplaten op pag. 370 lezen we: ,,Die Napf platten (PL XVI, 

Fig. 13) sind sehr schmal (1) und schwach und zum Teil abgebrochen (2), 

weshalb einzelne Geschlechtsnäpfe bisweilen (3) frei in der Haut liegen. Hinter 

dem vorderen Chitinbogen, auf den Seiten der Genitalspalte, findet man auf 

einem kleinen, getrennten Chitinplättchen 2—3 kleine haartragende Poren”. 

Hieruit, ad (1), (2) en (3), volgt duidelijk, dat deze napplaten er anders uitzien 

dan die van nodata, ambigua en ambigua laminata en bovendien asymmetrisch 

gevormd kunnen zijn. 

Sokolow (1928, pag. 481) beschreef P. annulata nog eens onder de naam 

P. nodata lacerata n. var. De nadruk wordt gelegd op de asymmetrische ontwik¬ 

keling van de napplaten. Ook elders (Sokolow 1932, pag. 489, Lundblad 1936, 

pag. 30) wordt hiervan melding gemaakt. 
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De reden waarom in de literatuur vast gehouden wordt aan de naam lacerata 

van 1928 in plaats van annulata van 1901, moet gelegen zijn in het feit, dat Thor 

aan het einde van de beschrijving van 1901, pag. 371, mededeelt dat P. annulata- 

nymfe 3 nappen zou bezitten, terwijl P. no data-nymfe er 2 heeft. Thor voert 

voor deze bewering geen enkel bewijs aan; zij was het begin van de verwarring, 

waarop door Viets (1919, pag. 14) is voortgebouwd. Schrijver dezes kan on¬ 

mogelijk aannemen, dat P. annulata-ny 3 nappen zou hebben. P. annulata wordt 

in ons land (haast) altijd aangetroffen in gezelschap van P. nodata. 

Resumerende kennen we dus de soort P. nodata, waarvan de nymfe 2 nappen 

bezit, met haar variëteit P. nodata annulata, met welke laatste synoniem is 

P. nodata lacerata Sokol. 1928. 

Behalve P. nodata komen er in ons land nog andere soorten voor met normaal 

sikkelvormige napplaten, waarbij deze een enkele maal verbrokkeld zijn als bij 

P. nodata annulata. Deze soorten zijn: P. pusdia (Neum. 1875) (= P. rotunda 

Kram. 1879), P. ambigua (Piers. 1894), P. obturbans (Piers. 1896). Tot naam¬ 

geving is het in deze uitzonderingsgevallen niet gekomen. 

Viets (1926) heeft de vormen van de napplaten bij het $ benut tot het 

opstellen van de subgenera in het genus Piona. De consequentie van deze indeling 

is deze, dat P. nodata behoort tot één subgenus en P. nodata annulata met de 

afwijkingen van de zoëven genoemde drie soorten, tot een ander. Erg natuurlijk 

schijnt dit niet. Natuurlijker zou het daarom zijn de Piona-soorten te verdelen 

naar de geslachtskenmerken van het $ , zoals dit geschiedt in de naast-verwante 

genera Tiphys en Pionacercus en veelal ook in andere genera der Hydrachnellae. 

Daarom wordt voorgesteld de subgenera van Viets in te trekken en daarvoor 

in de plaats te stellen de vier volgende: 

1. Vesiculum seminalis diep. 3P6 met 1 korte en 1 lange klauw. Piona s.str. 

Subgenotype P. coccinea (Koch 1836). 

2. Vesiculum seminalis diep. 3P6 met 2 korte klauwen. Carneopiona n. sg. 

Subgenotype P. carnea (Koch 1836). 

3. Vesiculum seminalis vlak. 3P6 met 1 korte en 1 lange klauw. Pusillopiona 

n. sg. Subgenotype P. pusilla (Neum. 1875). 

4. Vesiculum seminalis vlak. 3P6 met 2 korte klauwen. Conglopiona n. sg. 

Subgenotype P. conglobata (Koch 1836). 

Zusammenfassung 

Besprochen wurden die Piona Arten P. ambigua (Piers. 1894) (syn. P. noda- 

to'ides Sokol. 1926, nodata inflata Sokol. 1927, fuscata Lundbl. 1930), Nymphe 

mit drei Näpfen jederseits, und P. nodata (O.F.M. 1776) nebst ihrer Varietät 

P. nodata annulata (Thor 1901), (syn. P. nodata lacerata Sokol. 1928). 

Vorgeschlagen wird die Subgenera Dispersipiona Viets 1926 und Tetrapiona 

Viets 1926 einzuziehen und anstatt dieser die vier folgenden Subgenera anzu¬ 

nehmen. 

1. Samentasche tief, mit deutlichem Chitinrande. 3B6 eine Kralle kurz, eine 

Kralle verlängert. Piona s.str. Subgenotypus P. coccinea (Koch 1836). 

2. Samentasche tief, mit deutlichem Chitinrande. 3B6 beide Krallen kurz. 

Carneopiona n. sg. Subgenotypus P. carnea (Koch 1836). 
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3. Samentasche flach, Rand undeutlich. 3B6 eine Kralle kurz, eine Kralle 

verlängert. Pusillopiona n. sg. Subgenotypus P. pusilla (Neum. 1875). 

4. Samentasche flach, Rand undeutlich. 3B6 beide Krallen kurz. Conglopiona 

n. sg. Subgenotypus P. conglobata (Koch 1836). 
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A misdetermined species of Cyclop tern acris Ramme 

(Orthoptera, Acrididae) 
by 

B. P. UVAROV 

Anti-Locust Research Centre, London 

Cyciopternacris cincticollis (Walker, 1870) 

1870. Caloptenus cincticollis, Walker, Cat. Derm. Salt. Brit. Mus., 4 : 689 

(partim !). 

1910. Euryphymus cincticollis, Kirby, Syn. Cat. Orth., 3 34 (partim !) 

1929. Calliptamus (Caloptenus) cincticollis, Innés, Mem. Soc. Roy. Ent. Egypt, 

3 : 156. 

This species has been described by Walker from "Mount Sinai” on the basis 

of, at least, three specimens, since two colour varieties were mentioned, in ad¬ 

dition to the ’’typical form”, but all the types, which have been in Mr. Lord’s 

collection, presented by him to the School of Medicine in Cairo, were lost (see 
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Innés, t.c., p. 152). For a long time no specimens agreeing with Walker's 

description of the typical form have been available for study. On the other hand, 

specimens from the Sinai peninsula, corresponding to Walker’s var. ß, with 

completely red posterior tibia (not femur, as stated by Walker obviously due to a 

”lapsus calami”) were regarded by me as conspecific with Acridium morbosum 

Serville (Uvarov, 1922, ]. Bombay Nat. Hist. Soc., 28 : 366). Unfortunately, I 

overlooked at that time that Walker regarded the red-legged form as a distinct 

variety, while his ’’typical form” of cincticollis had a mainly yellow tibia. Thus, 

it is only var. ß that should be regarded as a synonym of Acridium morbosum 

which Ramme included in his genus Cyclopternacris (1928, Eos, 4 : 114). 

More recently, a series of specimens of Cyclopternacris from Sinai and southern 

Israel accumulated in the British Museum and it became clear that two distinct 

species occur in the area, one being the true C. morbosa (Serville), of which 

cincticollis Walker var. ß is a synonym, and the other agreeing in every detail 

with Walker's description of the typical cincticollis. 

The two species can be distinguished by the following characters: 

C. morbosa C. cincticollis 

Larger and more robust 

Elytron reaching end of abdomen and 

of hind femur 

Hind femur with the inner face black 

only along the lower edge and near 

the base 

Hind tibia red throughout, only the 

very base black below 

Hind tarsus red 

Smaller and more slender 

Elytron distinctly shorter than ab¬ 

domen 

Hind femur with the inner face al¬ 

most wholly black, except along the 

upper edge 

Hind tibia honey-yellow, tinged pale- 

red above in the basal third, with 

blackish-purple base 

Hind tarsus light-yellow. 

The series of both species before me show that these differences are stable and 

there are no transitional forms. Since both occur in the same area, they must be 

regarded as closely related but specifically distinct. 

The following material of the two species is in the British Museum: 

C. morbosa 

Sinai, 1909 (J. Goujat), ’’Para, Brazil” (type of Caloptenus dominator Wal¬ 

ker); ’’Spain”. 

The two last locality labels are definitely wrong (Uvarov, 1925, Trans. Ent. 

Soc. London : 299). 

C. cincticollis 

Israel: E. of Hebron to Ein-Gedi, V.1934 (O. Theodor); Negev, IV. 1946, 

(A. Shulov) ; wadi Raman, 14.V.1946; 1.XII.1949; wadi Abyad, 24.III. 1952; 

Subeita, 27.III.1952; Bir Malina, 20.III.1953; Ein-Gedi, 14.III.1953; Jebel 

Kurashe, 23.IV. 1952 (all J. Wahrman). 

Sinai: Ferach el Arab, 1926; Sinai, 19.XII.27. 

Since the type of Caloptenus cincticollis Walker has been definitely lost, the 

male from Subeita, Negev, is here designated as the neotype. 
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De herhaaldelijk waargenomen neiging tot trekken bij 

enige Pieridensoorten 

door 

J. P. A. KALIS f 

Het massale trekken van vlinders is een zo indrukwekkend en imposant schouw¬ 

spel, dat men dit met eigen ogen moet hebben aanschouwd, om het naar waarde 

te kunnen schatten. Fruhstorfer beschrijft in „Seitz”, pag. 119, op uitstekende 

wijze een dergelijke trek van Catopsilia, die hij op 13 januari 1892 te Sukabumi 

meemaakte. Hij spreekt hier van vlinderwolken en het is ook inderdaad de indruk, 

die de toeschouwer van een dergelijke vlindertrek krijgt. Ook Roepke bespreekt in 

’t kort een dergelijke trek van Catopsilia, die door Piepers van Java is beschreven 

in Rh op aio c era javanica, pag. 76. Van Delden deed mij vroeger persoonlijk 

mededeling over een trek van Appias nero, welke hij zelf op Sumatra meemaakte. 

Ook ik zelf heb eenmaal dit indrukwekkende schouwspel gezien en wel bij Ap¬ 

pias alhina micromalayana op Bali. Toen ik in mei 1935 in N.W.-Bali verzamelde, 

ving ik dagelijks op mijn tochten langs de kust enige $ $ en een enkel $ dezer 

soort, zonder dat er ook maar van een zeer talrijk voorkomen aldaar sprake kon 

zijn. Op zekere dag nu zag ik plotseling een twintigtal exemplaren langs mij heen 

vliegen, een veel groter aantal, dan ik tot nu toe aldaar tegelijk had kunnen 

waarnemen. 

Terwijl ik bezig was enige gevangen albina- $ $ op te bergen, bevond ik mij 

plotseling in een witte wolk, die gevormd werd door naar schatting vele honder¬ 

den exemplaren. Nog altijd had ik er geen idee van, wat mij die ochtend nog te 

wachten stond, want een ogenblik later kwamen de vlinders in geweldige drom¬ 

men opzetten. Eerst poogde ik nog te vangen, maar na korte tijd lagen er reeds zo¬ 

vele exemplaren op het strand, die met enkele slagen met het net waren buitge- 
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maakt, dat ik dit werk staakte om rustig dit vreemde schouwspel te kunnen gade¬ 

slaan. 

Het beste kan ik mijn indrukken weergeven door de dichte wolken witte vlin¬ 

ders, die haastig aan mij voorbijvlogen, te vergelijken met de indruk, die men 

krijgt tijdens een zware sneeuwval, wanneer door krachtige wind de vlokken in 

één richting worden gedreven. De richting van deze enorme trek was van het 

noorden naar het zuiden en de vlinderscharen vlogen over een geweldige breedte, 

waarvan de rechtervleugel ver boven de zee reikte. De hoofdtrek duurde onge¬ 

veer een uur, doch als we de voorhoede en de nablijvers meetellen, dan duurde 

het bijna twee uur voordat alles voorbijgetrokken was. 

Het probleem, wat nu wel de oorzaak is van dit massale trekken van ver¬ 

schillende vlindersoorten, is nog steeds niet op bevredigende wijze opgelost en 

wij kunnen dienaangaande slechts vermoedens uiten. 

Fruhstorfer, Le., vermoedt, dat dit trekken veroorzaakt wordt door een lange 

voorafgaande droogte-periode, waardoor in bepaalde streken voedselgebrek zou 

ontstaan. Roepke, l.c., meent de oorzaak te moeten zien in de massale vermenig¬ 

vuldiging van bepaalde soorten, die zo zij zekere grenzen overschrijdt deze soorten 

tot trekken noodzaakt. Beide schrijvers vermoeden dus als oorzaak voedselgebrek, 

hoewel het ontstaan van dit voedselgebrek door Fruhstorfer aan langdurige 

droogte en door Roepke aan vermenigvuldiging wordt toegeschreven. 

Om echter genoemd voedselgebrek als bevredigende oplossing van dit zo in¬ 

teressante vraagstuk te kunnen beschouwen, dienen wij in de eerste plaats te we¬ 

ten uit wat voor individuen een dergelijke vlindertrek is samengesteld. Want be¬ 

staat deze uit een groot aantal $ $ en een minstens daarmee evenredig aantal 9 9 

of uit 9 9 alleen, dan zou als oorzaak voedselgebrek zonder meer kunnen wor¬ 

den aangenomen. Is dit echter niet het geval en bestaat zij geheel of voor een zeer 

groot gedeelte uit $ $ , dan geeft de bovenstaande oorzaak geen bevredigende 

oplossing van dit vraagstuk. 

Het behoeft wel geen betoog, dat wanneer genoemd voedselgebrek de oorzaak 

van dit trekken zou zijn, in de eerste plaats wel de 9 9 genoodzaakt zouden 

zijn, ter verzorging van de komende generatie, plaatsen met voldoende voedsel 

voor het leggen der eieren en voor de rupsen te zoeken of zo het alle verse 

uitgekomen exemplaren zijn het een aantal $ $ met een daaraan ongeveer even¬ 

redig aantal 9 9 moeten zijn, die op een ander beter daarvoor geschikt terrein 

voor de voortplanting der soort moeten zorgen. 

Over de samenstelling van de vlindertrek zoals ze door Fruhstorfer in „Seitz”, 

l.c., en Roepke in Rhopalocera javanica, l.c., wordt vermeld, kan ik geen oordeel 

vellen, daar ik daaromtrent geen gegevens kan vinden. Wel echter over de door 

mijzelf meegemaakte trek van Appias albina. Deze bestond voor zover was na te 

gaan en voorzover het oog reikte uitsluitend uit $ $ . Ook het grote aantal ge¬ 

vangen exemplaren, ongeveer 300 stuks, waren uitsluitend $ $ . 

Eveneens bestond de trek van Appias nero, die door van Delden op Suma- 

vangen exemplaren, ongeveer 300 stuks, waren uitsluitend $ $ . 

Bij een dergelijk massaal trekken van mannelijke exemplaren kan en moet 

voedselgebrek als oorzaak dan ook ten enenmale als volkomen uitgesloten worden 

beschouwd, daar dit geen uitwerking heeft op de imagines zelf, maar op de eer- 
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ste stadia, waarin de $ $ door zich alleen te verplaatsen geen verbetering kun¬ 

nen brengen. Aan het in groten getale trekken van alleen mannelijke individuen 

moeten dus mijns inziens geheel andere oorzaken ten grondslag liggen en ik 

vermoed de oplossing van dit probleem als volgt te moeten zoeken: 

Vermoedelijk komen er door onverklaarbare oorzaken op verschillende plaatsen 

op bepaalde tijden en bij bepaalde generaties onevenredig veel $ $ uit, zodat er 

tussen het getal der $ $ en dat der ; $, $ een wanverhouding ontstaat, waar¬ 

door een zeer aanzienlijk aantal $ $ niet in staat is zijn voortplantingsinstincten 

te bevredigen en daarom aan een natuurlijke drang gevolg gevend, andere plaat¬ 

sen tracht te bereiken, waar deze wanverhouding tussen beide geslachten ont¬ 

breekt, of misschien een overschot aan $ $ voorhanden is. 

Ik meen echter niet, dat dit enorme aantal mannelijke individuen, dat een 

dergelijke trek bevat, afkomstig is van één enkele plaats, doch dat over de zeer 

grote afstand, die een dergelijke vlindertrek pleegt af te leggen, telkens grotere 

of kleinere aantallen individuen die in dezelfde omstandigheden verkeren, gevolg 

gevend aan de gelijke drang, zich hierbij aansluiten. 

Slechts zo kan ik het enorme aantal individuen, dat een dergelijke trek bevat, 

verklaren. 

Summary 

Mr. J. A. M. van Groenendaal, who possessed the manuscript of his friend, 

the late Mr. Kalis, kindly permitted us to publish it in Entomologische Berichten. 

The writer describes a migration of Appias albino, micromalayana observed by 

him on the northwest coast of the island of Bali in May 1935. Hundreds of 

specimens passed him like a snow-storm, all flying from north to south. As far 

as could be ascertained all were males (about 300 taken and many more closely 

observed). 

The writer states that Mr. van Delden, also a well-known collector in the for¬ 

mer Dutch East Indies, once saw a migration of Appias nero in Sumatra, again 

only consisting of males. 

Butterfly migration must be a rare phenomenon in Indonesia. Kalis was an 

ardent collector and enthusiastic observer and the migration described in this paper 

is the only one he witnessed during his long stay in this territory. 

Schaarste van Papilio machaon L. Op p. (903)—(905) van de Catalogus heb ik ge¬ 

wezen op de fluctuaties in het voorkomen van onze Lepidoptera. Ik vestigde er de aan¬ 

dacht op, dat er schommelingen van betrekkelijk korte tijdsduur in de aantallen van be¬ 

paalde soorten voorkomen, die we op het ogenblik nog maar nauwelijks verklaren kunnen. 

Heel duidelijk is dat nu te merken bij Papilio machaon. In supplement I, p. (25), staat 

te lezen, dat deze vlinder van 1935 tot 1945 een zeer gunstige periode doormaakte om 

daarna weer duidelijk minder te worden. Op het ogenblik is het zelfs in het oosten van 

ons land iets opvallends, als men daar een Koninginnepage ziet vliegen, terwijl rupsen 

ook heel schaars zijn. Er is geen spoor van enige verbetering te merken, integendeel, men 

krijgt wel sterk de indruk, dat de soort nog steeds achteruit gaat. 

Het zou wel heel prettig zijn, als vooral in het oosten en zuiden van Nederland enkele 

vlindermensen te vinden waren, die extra op machaon wilden letten en elk jaar hun be¬ 

vindingen wilden meedelen. Misschien komen we er dan op de duur achter welke factoren 

de oorzaak zijn van de periodieke schommelingen in de aantallen van deze prachtige vlin¬ 

der. — Lpk. 

SMITHSONIAN2 7 19B9 
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Kritisches über die Taxonomie und Variabilität des 

Pachybrachius fracticollis (Schill.) 1829 (Hemiptera-Heteroptera) 

von 

JAN ROUBAL 

Selbst in den neuesten Kompendien begegnet man bei der Deutung dieser Art 

gewissen Uneinheitlichkeiten, besonders bezüglich der Behaarung der Oberseite, 

der Fühlerfärbung, des Verhältnisses zwischen P. fracticollis Schill, und P. collaris 

(Baernspr.) 1859 usw. 

1. Von der Behaarung spricht als erster Flor („Mit äusserst kurzen hellen 

Härchen besetzt”), Douglas & Scott („Fine, short yellow hairs”) und Saun¬ 

ders („Golden pubescence”) und erst Hedicke sagt: „Nicht oder kaum merklich 

behaart”, endgültig und ganz recht schreibt Gulde 1936: „Kurz und fein be¬ 

haart”; alle anderen Autoren sprechen nur von der Färbung ohne auch diese 

Frage zu berühren, einige sagen sogar „glabre” (GuéRiN & PéNEAU, „without 

pubescence” (Jones), „Oberseite nicht behaart” (Stichel), was auch Bianki- 

Kiricenko und Kiricenko ausdrücklich behaupten. In Wirklichkeit ist die Ober¬ 

seite fein, kurz, undicht, anliegend behaart. 

2. Die Fühler sind zweifärbig, gewöhnlich sind Glied 1 und 4 ganz, 2 und 3 

am Ende schwarz, im übrigen hell, wie z.B. richtig Gulde 1936 betont, jedoch 

nennt z.B. Sahlberg die Fühler nur „Antennis interdum basin versus fusco 

testaceis, Boheman „Fusco ferrugineis” (incertus), „rufo piceis” (fracti¬ 

collis), Hedicke „rotbraun”, Flor, Fieber, Douglas Scott, HoRvaTH, Puton, 

Reuter, Saunders nennen sie zweifärbig, mehrere Autoren wie Schilling, 

Hahn, Hahn—Herrich Schaeffer, Thomson, GuéRiN & P6neau, Jensen 

Haarup, Bianki—Kiricenko, Jones, Kiricenko äussern sich nicht darüber. Von 

ganz schwarzen Fühlern bei P. fracticollis Schill, spricht bloss Baerensprung 

(„ganz schwarz”) und, ihm folgend, Stichel („schwarz”). Die Ansicht des er- 

steren weist Fieber zurück durch seine Note 1: „Die Diagnose stimmt vollkom¬ 

men mit Pachymerus (scilicet Pachybrachius) fracticollis Schill., welchen ich in 

Original besitze, überein, jedoch keine schwarzen Fühler hat, wie Herr Bären¬ 

sprung vergleichsweise anführt” und da Stichels Angabe auf Bärensprung 

begründet ist, muss sie gleichfalls korrigiert werden. Neulich erwähnt Singer 

eine Zwischenform „zwischen der Stammform und f. collaris Bärn., bei der das 

1. und 4. Glied schwarz, das 2. und 3. Glied rötlichbraun mit dunkler Spitze ist”, 

eine Notiz, welche nicht allzuviel von der Fühlerfärbung der Stammform, noch 

der f. collaris sagt. Mehr weniger zweifärbige jedoch nie einfärbig schwarze 

Fühler haben alle Exemplare grosser Materialen, die mir von verschiedenen Seiten 

mitgeteilt wurden, oder die ich selbst geprüft habe; es sind dies Stücke aus coli, 

des Museums Budapest, Frankfurt am Main, Klagenfurt, Prag, aus coli. Ecker¬ 

lein, Hölzel, Polenz, Stys, Tamanini, Wagner („... bei meinen $ $ die 

Fühler immer mindestens teilweise hell sind, .unter meinen $ $ dagegen 

Stücke mit schwarzen Fühlern. mit Übergängen dazu”) und coli. Roubal. 

Soweit auch bei der f. collaris die Fühlerfärbung erwähnt wird, nennen Bären- 
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sprung, Stichel, Gulde (dieser dem Kontext nach) die Fühler zweifärbig 

während Fieber schreibt: ,,nicht ganz schwarz.” 

3. Plociomerus collaris Baerensp. 1859. 

Fieber, l.c., p. 172, zog P. collaris als ß. zum fracticollis ein, von dem sich 

collaris sensu Baerensp. durch die nicht schwarzen Fühler entfernen sollte; 

Fiebers Veranlassung zu diesem Synonymieren ist oben wörtlich zitiert (Fiebers 

Zitat aus der Arbeit Bärensprungs, p. 172, Zeile 26, soll p. 332, nicht 322 führen). 

HÜeber, l.c., p. 69, 2. Zeile von unten und die diesbezügliche Note (*) schreibt 

über die Synonymie von P. collaris Baernsp. und in oertu s Zttst. ; diese Information 

ist aber unrichtig und irreführend, denn Bärensprung, Berl. ent. Zeit sc hr., 1858, 

p. 80, synonymisierte incertus nicht mit seinem, erst ein Jahr später publizierten 

collaris, sondern mit fracticollis. Die obenerwähnte FiEBERsche Ansicht zitiert 

HÜeber auf derselben Seite, letzte Zeile, mit der FiEBERsche Seite 173, anstatt 172. 

Hiermit ist die Frage der Fühlerfärbung erledigt und Stichels Begriff, nicht 

einmal auf Fieber begründet, unhaltbar. Siehe auch Reclaire, l.c., 1940. 

4. Es bleibt noch übrig, das wichtigste Merkmal des P. collaris, der von Os- 

HANIN 1906 und 1912 als var. zu fracticollis gezogen wird, nämlich die Färbung 

des Pronotumvorderrandes zu prüfen; die Diagnose vom Autor des collaris sagt, 

dass der Vorderrand des Halsschildes hell ist; dasselbe aber behaupten Sahlberg, 

Boheman, Douglas Scott, HoRväTH, Puton, Gu6rin & P6neau, Jensen 

Haarup, Gulde 1936 von fracticollis, während ihn Bärensprung, Hedicke, 

Stichel — direkt -— und Schilling & Flor — indirekt — dunkel nennen. Da die 

BÄRENSPRUNGsche Trennung mit Bezug auf die Färbung der Fühler und des Hals¬ 

schildvorderrandes — bei fracticollis dunkel, bei collaris hell -— als unsicher er¬ 

schien, kam Gulde 1936, um collaris zu retten, mit seinen „südländischen Tieren”, 

was letzten Endes das einzig übriggebliebene Argument Bärensprungs für die 

Charakteristik des collaris wäre und stellte fest: „Vorderrand des Halsschildes 

schmal gelblich: fracticollis \ „bei südländischen Tieren oft breiter gelb: collaris.” 

Somit ist die f. collaris nur durch ein einziges, von Gulde gegebenes Merkmal, 

durch den in seiner ganzen Breite hellen Vorderrand (was besonders bei den süd¬ 

ländischen Exemplaren der Fall sein soll), gekennzeichnet. Überdies kommen al¬ 

lerlei Abweichungen und Übergänge vor, auch finden sich beide Formen miteinan¬ 

der, siehe z.B. Priesner, p. 59, Wagner, p. 18, Jodan, p. 111, Michalk, p. 81, 

Polenz, p. 100. In Böhmen nach Roubal, p. 32, überwiegt die f. collaris. Keines¬ 

wegs aber ist collaris ein ausgesprochenes Tier der südlicheren Gegenden; so z.B. 

lebt diese Form nach Reclaire, p. 101, in Holland. Tamanini teilt mit, dass er 

kein Exemplar von f. collaris sensu Gulde kennt, auch die circa 30 Exemplare in 

coli. Hölzel aus Kärnten und Vorarlberg ausser einigen mit ganz dunklem Vorder¬ 

rand sind f. typ. sensu Gulde. Hüthers Exemplare (coli. Münchener Staats¬ 

museum und coli. Hüther) aus Bayern gehören sämtlich der f. typ. an, dagegen 

sind Stücke vom Enkheim Wald bei Frankfurt am Main (Gulde leg.) und 67 

Exemplare in der coli. Eckerlein von Coburg und Bremen alle collaris sensu 

Gulde. 
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5. Was endlich die Bedornung der Vorderschenkel, ein taxonomisch äusserst 

entscheidendes Merkmal des P. fracticollis Schill, gegen P. luridus Hahn, anbe¬ 

langt, trägt die Vorderkante in der Mitte und vor der Spitze je einen grösseren 

Dorn, dazwischen und aussen befinden sich einige kleinere, wie z.B. STäL, p. 51, 

Saunders, p. 82, GuéRiN & PéNEAu, p. 38, Hedicke, p. 86, Gulde, 1921, p. 375 

und 1936, p. 96—97 beschreiben und wie es bei allen von mir untersuchten 

Stücken der Fall ist. 

Dessenungeachtet kann von dieser so prägnanten Auszeichnung eine über¬ 

raschende Abweichung Vorkommen, wie eines meiner collaris aus Mähren stam¬ 

mend zeigt: Auf der Vorderkante der Vorderfemoren, vom distalen Ende ange¬ 

fangen, stehen ein kleiner, ein grosser, zwei kleine, zwei nebeneinander stehende 

grosse, endlich einige kleineren, dass heisst anstatt zwei, von allen übrigen sehr 

markant abweichende grosse Dorne ragen bei unserem Exemplar drei solche groben 

und langen Dorne hervor = v. tridens nov. (Moravia: Moravoany, VII. 1952, O. 

Marek leg.). 

Frl. Dr. Lilli Franz, Frankfurt am Main, Dr. Hoberlandt, Prag, H. Hölzel, 

Klagenfurt, und Dr. Kaszab, Budapest, unterstützten mich mit Mitteilungen aus 

dortigen Museen, die übrigen obengenannten Herren mit Daten aus ihren Samm¬ 

lungen, wofür ich ihnen allen pflichtschuldigst danke. 
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Praha XVIII. U2. baterie 6, Czechoslovakia. 

New and interesting parasitic Bees (Hymenoptera* Apoidea) 
by 

G. A. MAVROMOUSTAKIS 

(wiht 4 figures) 

Most of the new bees described below were collected and kindly given to me 

by Mr. P. M, F. Verhqeff, Den Bolder (Holland), and are all in my collection. 

Family Apxdae 

Tribe N o m a d i n i 

Genus Nomada 

Nomada lebanensis sp. nov. 

Female. •— Length 6.5 mm. 

Reddish brown; clypeus shiny, with dense somewhat broad, shallow, irregular 

and mostly rugose punctures, apical margin with a broad creamy-yellow area; 

la brum creamy-yellow, plain, with a rough surface, subapically with three small 

tubercles, a median very small light brown tubercle and a similar but smaller tuber¬ 

cle laterally on each side; mandibles creamy-yellow, dark reddish brown at the 

apex; lower paraocular area with a linear stripe inside to the level of insertion of 

antennae, lower inner side of cheeks creamy-yellow; ocellar area and the frons 

except the middle as well as a little of the outer sides black; scape mostly darkened 
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behind; second antennal joint very short, much shorter than third; third antennal 

joint as long as fourth, longer than broad and also longer than fifth or sixth; fifth 

antennal joint as long as broad and as long as sixth or seventh (all more easily 

visible from the ventral aspect); pilosity on head very scanty, short, shiny white, 

more conspicuous near insertion of antennae and black outer side of cheeks. Meso- 

scutum of a dullish colour, disc with a very broad longitudinal black area in the 

middle from base to apex, the reddish brown disc with denser and somewhat 

finer punctures just below the middle; tegulae yellow-brown, paler in front; tuber¬ 

cles creamy-yellow at the apex; scutellum convex, very slightly concave longitudin¬ 

ally in middle; a small discal black area posteriorly on the fore coxae and also on 

the sides of the median ones; middle coxae with a small creamy-yellow mark near 

each inner side; hind coxae mostly black on either side; middle and hind femora 

with a small creamy-yellow patch at the apex; hind femora, tibia somewhat 

darkened on inner side; tibiae somewhat creamy-yellow on the upper side of base 

and apex; upper side of anterior basitarsi creamy yellow and that of middle basi- 

tarsi creamy-yellow but not extending to apex; hind basitarsi and first small tarsal 

joint darkened, with a small basal creamy-yellow mark; apex of hind tibiae with 

three similar, apically truncate, pale rufous short spines, and at each side of first 

and third a pale finer spine (missing in the paratype); hind spurs pale; mese- 

pisternum and propodeum black (except for the anterior sides of the median 

triangle, and a broad mark at its lower sides); mesoscutum almost bare, pronotum 

with short sparse, shiny white hairs; postscutellum (metanotum) and the anterior 

part of mesepisternum with somewhat short and shiny white hairs; propodeum 

with dense hairs on either side of middle, which are shiny white, plumose and 

semidepressed; propodeum shiny, with the median triangle rather broad, very 

densely granular, with irregular, mostly curved, very fine striae (except the sides 

and posteriorly); veins dark brown; pterostigma brown with a dark brown border; 

fore wings slightly darkened at the apex; hind wings with eight hamuli; basal vein 

originating mesad of transverse median vein. Abdomen shiny; first tergite with 

a basal black mark and a creamy-white mark covering the sides, with the 

exception of the base and apical margin, inner side slightly notched; third tergite 

with two lateral creamy white discal small marks on either side of middle; fourth 

tergite with a somewhat broad and creamy white stripe not reaching the middle, 

which is dorsally deeply notched on either side; fifth tergite, except the base, 

creamy white, with reddish brown notches on either side of middle; first tergite 

minutely and densely coriaceous, middle of disc with a transverse and very finely 

punctured area; second and third tergites also minutely and densely coriaceous, 

with very fine dense punctures, no very fine punctures on subapical area and 

apical margins; subapical area and apical margins of tergites 1 to 4 very pale 

reddish-brown; apical margin of second and third sternites with a transverse and 

creamy-white stripe not extending to the middle, which is broadly notched on 

either side; fourth sternite with a broad creamy-white area in middle but very 

narrow ones on the sides; preapical fimbria dense and shiny white; tergites almost 

bare, tergites 3 to 5 with some extremely sparse, very fine and short, pale white 

hardly visible hairs. 

Lebanon: Djezzine, 1 $ (type), 2.VI.1953 (G. A. Mavromoustakis). 
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Israël: Haifa, 1 9 (paratype), 6—8.V.1951 (P. M. Verhoeff); in my col¬ 

lection. The cuticular colour is not so black on the head and thorax of the paratype, 

which in other respects is similar to, although older than the Lebanese female. 

No mad a lebanensis sp. nov. may be compared with Nomada sanguinicollis Friese 

(Deutsche ent. Zeit sc hr., 261—263, 1920), Nomada leucosticta J. Pérez (Act. Soc. 

Linn. Bordeaux 37 : 337—340, 1884) and Nomada hammerstroemii F. Morawitz 

(Hor. Soc. ent. Ross. 22 : 254, 1888), all with yellowo-white cuticular markings 

on their body, but very different in many details. 

Nomada sanguinicollis Friese is larger (10.5 mm.) and has three black setae 

on the hind tibiae, while the pronotum, the tubercles and the two large maculae 

at the hind margin of the thorax are yellow-white. Nomada leucosticta }. Pérez is 

larger (9-0—11.0 mm.), and has the labrum with a line-like elevation in middle of 

apical margin, the third antennal joint as long as the two following joints, and 

the scutellum as well as the apex of hind tibiae are differently shaped. Nomada 

hammarstroemii F. Mor. has the ’’labrum edentate”. 

Tribe Ammobatoidini 

Genus Ammobatoides 

Ammobatoides lebanensis sp. nov. (Fig. 1) 

Female. — Length 9.5 mm. 

Closely related to Ammobatoides abdominalis (Ev.); black; labrum and its lon¬ 

gitudinal median ridge somewhat shorter than in Ammobatoides abdominalis\ 

clypeus densely rugosely punctured, with shiny white and fairly short hairs not 

covering the surface; disc above interantennal ridge strongly rugosely punctured, 

shiny, with a longitudinal polished line-like impression starting from below median 

ocellus and not reaching the ridge; disc between lateral ocelli and inner orbits 

polished on upper side and unpunctured on outer side of ocelli but somewhat 

densely punctured towards dorsal area of inner orbits; paraocular area extending 

a little beyond the level of the insertion of the antennae; supraclypeal plate with 

somewhat dense shiny white hairs; vertex and occiput with fine white hairs; 

cheeks with fine shiny white hairs. Mesoscutum moderately shiny, somewhat 

strongly and partly rugosely punctured, the punctures fairly sparse in middle of 

disc, with short, fine, erect, sparse white hairs; mesepisternum, metepisternum, 

postscutellum and sides of propodeum with shiny white hairs; wings subhyaline, 

apical margin very slightly clouded; first recurrent vein almost reaching the line 

of the apex of first transverse cubital vein; legs black; anterior coxae rounded in 

front; tarsi and hind tibiae reddish brown. Abdomen moderately shiny; first and 

second tergites finely, somewhat sparsely and mostly rugosely punctured, the very 

narrow apical margin almost unpunctured, both tinged with yellowish brown; 

second tergite with the very narrow basal depression irregularly and densely 

punctured; abdomen reddish brown; fifth tergite black; fourth tergite darkened 

transversely in middle of disc; first and second tergites with a transverse, apical, 

lateral and snowy white band of hairs not reaching the middle (that on first 

tergite finer), third and fourth tergites with an apical snowy white band of hairs, 

the pilosity absent from middle; fifth tergite with dense apical band of very short, 
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dense fine white hairs (better seen from the side), fifth sternite black, deeply 

emarginate in middle and with long apical silky hairs. 

Male. — Length 9.0—9.5 mm. 

Similar to the female; black; labrum and its longitudinal median ridge shorter 

than in Ammobatoides abdominalis; clypeus, supraclypeal plate, paraocular area 

extending to the level of the antennal insertion, with shiny white hairs; cheeks 

with short, fine white hairs. Mesoscutum more shiny than in the female, with 

fairly long white hairs; mesepisternum, metepisternum, postscutellum and sides 

of propodeum with shiny white hairs; legs black; small tarsal joints reddish 

brown. Abdomen black, apical margins of tergites pale yellowish brown; first 

tergite narrow, covered with erect white hairs; apical margin of tergites 2 to 6 

densely covered with a shiny entire white band of hairs; pygidium elongate, roun¬ 

ded at the apex; sides of first sternite tinged with reddish brown; apical margin of 

sternites 2 to 5 pale reddish brown and densely covered with a band of white hairs. 

Volsellae narrower above than in Ammobatoides abdominalis; seventh sternite 

with an almost concave base, between the two branches a very deep triangular 

incision (fig. 1). 

Lebanon: Brumana, 1 $ (type), 1 $ (allotype), 8 $ 3,1$ (paratypes), 

11.V.1953; 1 $, 3 $ $ (paratypes), 23.V.1953. Ein el Arar, 1 $ (paratype), 

24.V. 1953 (G. A. Mavromoustakis), all in my collection. 

Host: Meliturga praestans syriaca Friese. 

I found that at Brumana the ground burrows of Meliturga praestans syriaca 

Friese (a common bee visiting the flowers of Trifolium sp.) are regularly visited 

by its parasite Ammobatoides lebanensis sp. nov. 

Ammobatoides lebanensis sp. nov. looks like Ammobatoides abdominalis (Ev.) 

but the former is smaller and has a different host, and there are several other 

morphological differences. The two species differ as follows: 

Ammobatoides abdominalis (Ev.), female. Length 11.0—12.0 mm. 

Clypeus densely rugosely and more shiny than in A. lebanensis sp. nov., and 

its punctures wider; disc above the interantennal ridge polished with very few 

sparse and strong punctures, with a longitudinal polished linelike impression 

starting from below median ocellus and reaching the ridge; disc between lateral 

ocelli and inner orbits polished above, with fairly strong and sparse punctures; 

pilosity on head as in A. lebanensis, but not so white and somewhat less dense. 

Mesoscutum shiny, partly somewhat strongly and rugosely punctured, the punctures 

more sparse in middle of disc than in A. lebanensis, with larger polished spaces; 

mesoscutum, postscutellum and sides of propodeum with short, fine, erect, sparse 

pale yellow hairs, mesepisternum with similar white hairs; wings more darkened 

than in A. lebanensis; first recurrent vein away from the line of the apex of first 

transverse cubital vein; fore coxae rounded anteriorly; second tergite with a very 

broad, finely and somewhat sparsely punctured basal depression which is more 

than twice as broad as in A. lebanensis; fourth abdominal tergite with an apical 

dense band of very short, fine and pale yellow hairs. 

Male. Length 10.0—11.0 mm. Clypeus, supraclypeal plate and paracular area 

extending to the level of antennal insertion, scape with dense, dull pale grey 

hairs; vertex and occiput with erect, dense, dull yellow white hairs; cheeks with 
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similar but finer and sparser hairs. Pilosity on thorax denser than in A. lebanensis, 

dull yellow white, that on mesepisternum dull yellowish white. Abdomen black, 

the narrow apical margins pale reddish brown; first tergite covered with erect, dull, 

yellow white hairs; apical margin of tergites 2 to 6 densely covered with a shiny 

entirely white band of hairs; pygidium elongate, apical margin obtuse at sides and 

nearly truncate in middle; sternites black; apical margin of sternites 2 to 5 pale 

reddish brown, densely covered with long and dull yellow white hairs. Volsellae 

broader above than in A. lebanensis; seventh sternite basally emarginate, with two 

distant branches between which a rounded and very shallow emargination in the 

middle (Trav. Inst. Zool. Acad. Sc. URSS, 2 (1) : 65, fig. 8 (b), 1934). 

Host: Meliturga clavicornis Latr. 

Ammobatoides lebanensis sp. nov. (see description). Ammobatoides abdominalis 

ruf a Friese, female {Arch. Naturg. : 142, 1911) and Ammobatoides abdominalis 

san guinea Friese, male (ibid.: 141—142, 1911), differ from Ammobatoides 

lebanensis sp. nov., in many details. The former (female) has the abdomen entirely 

red, while the pilosity of the abdomen is as in typical Ammobatoides abdominalis 

(Ev.), but the fifth tergite has reddish hairs; the latter has a nearly entirely red 

abdomen. Ammobatoides rubescens {Deutsche ent. Z., 294—295, 1923), differs 

by having a rounded end of the labrum and by the anterior part of the body, 

including antennae, being black; abdomen and tarsi of all legs reddish brown, 

femora and tibiae blackish brown; the snowy white apical bands of hairs on 

abdomen as in Ammobatoides scriptus Gerst. 

Ammobatoides abdominalis marchicus Bischoff {Nachr. Bericht. Naturw. Mus. 

35 : 61—62, 1952), female, differs by having more numerous large polished 

areas on disc of mesoscutum, is larger in size and has a different pilosity and host. 

Tribe Ammobatini 

Genus Ammobates 

Ammobates (Ammobates) verhoeffi sp. nov. 

Female. Length 6 mm. 

Black; labrum light reddish brown, long, longer than broad, not carinate, shiny, 

its basal half with fine punctures; mandibles light reddish brown, dark reddish 

brown at the apex; clypeus flat, densely covered with short shiny white hairs; 

antennal joints 1 to 4 light reddish brown; remaining antennal joints very dark 

brown; third antennal joint longer than broad and longer than second or fourth; 

fourth antennal joint as long as broad and somewhat shorter than fifth (all more 

easily visible from below); in a frontal view the head is a little convergent below; 

the whole of the paraocular area and the supraclypeal plate densely covered with 

short depressed shiny white hairs; frons, vertex and occiput with short depressed 

pale hairs; cheeks densely covered with depressed, very short shiny white hairs. 

Mesoscutum shiny, somewhat finely punctured, with thin, fine and semidepressed 

pale hairs nearly covering the surface; mesepisternum densely covered with short 

depressed shiny white hairs covering the surface; scutellum and propodeum un¬ 

modified, densely covered with long pale hairs, those on postscutellum somewhat 

longer and denser in the middle; tubercles light reddish brown and covered with 

very short, thin white hairs; tegulae light orange; wings subhyaline, base of veins 



36 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 19, 1.II. 1959 

light reddish brown; remaining veins and pterostigma deep brown; basal vein 

originating a little basad of transverse median vein; first and second recurrent 

veins enclosed in second cubital cell, but these veins are distant from the line 

of the apex of the first and second transverse cubital veins; legs light reddish 

brown, claws dark ferruginous; all basitarsi similarly shaped, linear, and posteriorly 

thicker, covered with very thin and short, shiny white hairs on outer side; the 

upper side of the tibiae covered with very short and thin depressed shiny hairs 

(denser on the posterior tibiae). Abdomen shiny; tergites 1 to 5 light reddish 

brown, the broad apical margins tinged with yellowish brown; first and second 

tergites sparsely and somewhat minutely punctured, sixth tergite black brown, not 

longitudinally carinate in middle; first tergite with very short, thin and shiny 

white hairs, denser at base and apex; second tergite with similar pilosity but basally 

sparse, and denser at sides and at the apical margin; tergites 3 to 5 covered with 

very short, thin shiny white hairs, denser on the broad apical margins and forming 

transverse unbroken broad bands of hairs; sternites light reddish brown; sixth 

sternite longitudinally strongly and sharply carinate, but the carina not extending 

beyond the apical margin in the middle. 

Morocco: Marakech, 1 p (type), V.1950 (P. M. F. Verhoeff), in my 

collection. 

This species belongs to typical Ammobates, and may be compared with Am- 

mobates rostratus Friese from Jordan. I possess 1 $ Ammobates rostratus Friese 

from Jericho, 19—26.IV. 1934, collected and kindly presented to me by Dr. 

E. Enslin, Fürth (Germany). The two species differ as follows: 

Ammobates rostratus Friese, female, length 6.5 mm. Clypeus convex, almost 

entirely reddish brown; labrum reddish brown, somewhat shorter than in Am¬ 

mobates verhoeffi sp. nov., its basal half fairly strongly punctured and the apical 

half plain and bordered laterally by very fine carina; femora and trochanters 

deep reddish brown; hind spurs dark; first and second tergites very finely and 

somewhat densely punctured; sixth sternite with sharp longitudinal carina ex¬ 

tending a good deal beyond the apical margin in the middle. 

Ammobates verhoeffi sp. nov., female. Length 6 mm. Clypeus plain, black; 

labrum light reddish brown, basal half with fine punctures, apical half convex, 

not bordered by a carina at sides; femora, trochanters and hind spurs light reddish 

brown; sixth sternite with sharp longitudinal carina not reaching the apical margin 

in the middle. 

Ammobates mavromoustakisi Popov, of the same group, differs in being larger 

(7.5 mm.) and by having the antennae, legs and abdomen light reddish brown 

and tergites without the very fine discal short pilosity; tergites more strongly and 

densely punctured and less shiny. 

Ammobates niveatus Spinola, female, from Egypt and Israel, differs by having 

the labrum longer, shiny, basally sparsely punctured, the longitudinal carina of the 

fifth sternite extending well beyond the end of the apical margin in the middle, 

and by the body being densely covered with very short depressed snowy white 

hairs. Ammobates minor J. Pérez, female, from France, differs in being larger 

(7.0 mm.) and having a bicarinate labrum (labrum fortement bicaréné), an 

obtusely carinate sixth tergite and a strong abdominal punctation. 

(to be concluded) 
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On the female of Charaxes mars mars Stgr. 1886 

(Lepidoptera, Nymphalidae) 
by 

E. J. NIEUWENHUIS 

One of the rarest butterflies from the island of Celebes and much sought after 

is Charaxes mars Stgr. Up till now only a few specimens have been recorded on 

which Rothschild (1900), Fruhstorfer (1914) and Martin (1924) inform 

us — after rectification of the confusion in the 1891 and 1896 captures — as 

follows: 

1886. 2 $ $ captured by Platen in the Minahassa (N. Celebes) for Stau- 

dinger. One specimen, the type, remained in the collection Staudinger, the 

second came into the possession of Honrath, and later on was transferred to 

the Adams collection, which finally became the property of the British Museum 

(Natural History). 

1891. The well-known American traveller Doherty caught in August and 

September of this year in the neighbourhood of Maros (S. Celebes) 7 $ $ , 

received by Rothschild at Tring. 

1896. Doherty captured several males (10 as far as I can trace) and one 

female between Maros and Tjamba. The bulk came into the possession of Ober¬ 

thür at Rennes, which were all (?) purchased by Levick, whose collection was 

bequeathed to the British Museum (Natural History). His specimens bear anyhow 

the typical Oberthür labels. 

1912. Martin received a $ from Kali I jo (N.W. coast) in the neighbour¬ 

hood of Pasangkajo. 

Moreover, I am informed about the existence of the following specimens, not 

mentioned by the above-named authors: 

1 $ from Celebes in the British Museum (Natural History), without data, but 

without doubt from the northern part of the island, originating from the Adams 

collection. 

1 $ from Tondano (Minahassa) collected by C. (?) in September-October 

1899 (British Museum Natural History). 

2 $ $ in the collection of the Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden, 

which specimens originated from P. Zondervan, a schoolmaster and able ento¬ 

mologist at Tondano, who captured them in 1941 near the waterfall of this 

little town. 

Summarizing, there should be known at the moment from N. Celebes 7 $ $ , 

and from the southern part of this island 17 $ $ and 1 $ . 

Rothschild (1892) described the specimen from the south as a separate sub¬ 

species so that we now have Charaxes mars mars Stgr., and Charaxes mars dohertyi 

Rthsch. 

In 1897 Oberthür gave a description of the female of the southern dohertyi 

Rthsch. 

As appears from the foregoing no female of the northern subspecies is known 

as yet. Some years ago my friend Mr. A. W. van Laer, now at Surabaja (Java), 

who at the time was a keen entomologist in the Lampongs (South Sumatra) during 
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Upperside of Char axes mars mars Stgr. (top) and of Char axe s mars do herty i Rthsch. 

(bottom). 

a trip to the Minahassa made a small collection of butterflies. Amongst this 

collection I came across a female Char axes, unknown to me, caught on the 8 th 

of June 1947 near Apia at an altitude of 1200 m, which after further investigation 

could be nothing else but the missing female of Ch. mars mars Stgr. Mr. T. G. 

Howarth of the British Museum (Natural History), whom I wish to thank 

for his cooperation in this matter, confirmed my identification. 

The primary colour of the upper side of the fore wings of this specimen, the 

allotype, is blackish brown with a white band in the discal area of the wing viz. 

in spaces la, lb, 2, 3 and 4. The small patch in space la is tinged with orange. 

Apically from this band there are two small white patches in spaces 5 and 6 
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Underside of Charaxes mars mars Stgr. (top) and of Charaxes mars dohertyi Rthsch. 

(bottom). 

respectively. There is a complete row of submarginal yellowish orange patches 

from costa to dorsum. The white band is continued, gradually decreasing in width, 

on the hind wings in the spaces 7, 6, 5, the apex of the cell and space 3. 

Beginning in space 5 the white colour becomes somewhat superseded by a beauti¬ 

ful yellowish-orange colour, which further covers the anal and distal parts of the 

hind wings. Submarginally there is a continuation of the row of yellowish 

orange patches on the fore wings, a complete row of blackish brown patches 

each with a clear white spot. The base of the hind wings is blackish brown, 

gradually passing into the orange of the anal and distal parts. 

The underside of both wings is of irregular design. One distinctly sees the 
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white discal band, which continues on the hind wings as far as the anal margin. 

There are three white patches apically from the cell instead of two on the upper 

side of the fore wings and in the apex of these wings a pair of indistinct white 

patches are to be found. The base of the fore wings is dark grey brown with a 

white band and a rather indistinct basal patch. The postdiscal band of both wings 

has an ochreous tinge with a steely blue reflection and the outer part has a dark 

brown band running from the apex of the fore wings to the tornus of the hind 

wings. Outwardly of this band is the submarginal row of patches of the upperside, 

blurred into steely blue streaks on the fore wings and on the hind wings 

provided with steely blue patches, each of which has distally a dark spot, lined 

inwardly with metallic green. 

Measured from base to apex of fore wing the female of mars mars Stgr. is 

49 mm. 

There is a little difference between the females of both subspecies as Mr. Ho- 

WARTH informed me. The female of mars Stgr. is on the upperside slightly darker 

having the yellowish-orange submarginal row of spots of the fore wing less 

prominent. On the hind wing dohertyi Rthsch. has the yellowish suffusion more 

extensive, actually extending into spaces 6 and 7 towards the costa and outwards 

of the white discal band which gives the white spots (submarginal) in these 

two areas the appearance nearer to those towards the tornus. On the underside 

dohertyi is paler than mars having less contrast and hardly any of the steely blue 

reflection. 

I am indebted to Mr. W. H. T. Tams (British Museum, Natural History) for 

the accompanying photographs, which give a good impression of the females of 

both subspecies. 

The above-mentioned material is now incorporated in the following collections: 

Charaxes mars mars Stgr. 

British Museum (Natural History) : 3 $ $ , 1 ? ; Zoologisches Museum, Ber¬ 

lin: 1 $ (type); Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates, München: 1 $ ; 

Museum van Natuurlijke Historie, Leiden: 2 S $ . 

Charaxes mars dohertyi Rthsch. 

British Museum (Natural History): 14 $ $ (with type; one $ 1891 captures 

missing), 1 $ ; Museum van Natuurlijke Historie, Leiden: 1 $ ; my collection 

(Natuurhistorisch Museum, Rotterdam) : 1 $ . 

Fruhstorfer (1914) mentions a third subspecies viz. madensis Rthsch. from 

Burn, but this is without doubt a good species, which was already the opinion 

of Rothschild (1900) in his well known monograph on the genus. 
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Bijdrage tot de kennis van de vlinderfauna van de 

Strabrechtse Heide en omgeving 

door 

M. P. PEERDEMAN 

Van 14 tot en met 29 juli 1958 heb ik een stukje van ons land verkend in 

Noord-Brabant, nabij Eindhoven, waar ik kampeerde met de heer J. W. M. 

Heijke. De tent stond te Vaarsel, gemeente Someren, aan de weg tussen Someren 

en Heeze en achter een boerderij, die voorzien was van electriciteit. De ML-lamp 

was opgehangen tegen de. wand van een kippenhok en bescheen een veldje van 

ongeveer 50 m in het vierkant, omsloten door bos van grove den, gemengd bos en 

een roggeveld. Dit bleek een gunstige plaats te zijn, want wij kregen op de lamp 

de dieren die uit het bos kwamen en de dieren, die vanaf het open veld in het 

vierkant vastliepen. 

Vanaf deze plaats werd overdag gewerkt in een gebied, ongeveer begrensd 

door de plaatsjes Geldrop, Heeze, Vaarsel, Someren, Lierop en Mierlo. In dit 

gebied ligt het natuurreservaat ,,De Strabrechtse Heide”. Het terrein bestaat uit 

heide met en zonder struiken, aanplantingen van grove den en gemengd bos, 

weidegrond en akkers en enige vennen, genaamd Starven en Beuven, beide met 

een nogal armoedige vegetatie. Het Starven is een plas, omzoomd door pollen 

gras, overgaande in dopheide en wat hogerop struikheide. Het Beuven is iets 

beter. Het is omzoomd door riet en biezen en een mosbodem, waarop hier en daar 

Teunisbloemen groeiden. Ook waren er flinke plekken, die begroeid waren met 

Zonnedauw. Waar de bodem wat hoger was stond een brede zoom kruipwilg. 

Op sommige plaatsen was de grond moerassig en daar was een ware wildernis van 

dicht op elkaar staande Waterwilg met bosjes van Berk. Wij hebben een dag be¬ 

steed om, uitgerust met laarzen, het Beuven te verkennen. Dit is ook gelukt, al 

moesten wij af en toe onze route wijzigen, omdat wij anders in het moeras dreig¬ 

den te verzinken. Deze tocht leverde op een geel ? van Philudoria potatoria L. 

(op de lamp kwamen slechts bruine $ $ ), een groot aantal exemplaren van 

Losmaspilis marginata L., enige van Abraxas grossularïata L. en één Lygris tes- 

tata L. 

Ook de omgeving van het Starven is onderzocht. Echt iets biezonders werd 

echter bij de vennen niet gevonden. 

Door de heide en de bossen werden verscheidene tochten te voet gemaakt, maar 

ook werden met de brommers ritten gemaakt naar Lierop, Mierlo en Geldrop, 

waarbij alle geschikte terreintjes werden aangedaan, vooral de onkruidhoeken tus¬ 

sen de akkers en de begroeide bermen van de wegen. 

Het weer was overdag meestal niet mooi, slechts vier zonnige dagen en de 

rest van de dagen sterke wind met regen of wind en bewolking. 

In dertien nachten is er met de ML-lamp gewerkt en het weer was dan tamelijk 

goed. Op de 15e was het zacht weer en regende het de hele dag en tot ’s avonds 

10.30 uur. Daarna werd het droog en draaide ik de lamp aan. Wij beleefden 

daarna de beste nacht, met wolken van vlinders en vingen tot 2.30 uur. In die 

nacht kwam ook de zeldzame Pyralide Dioryctria splendidella H.-S. in drie mooie 
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exemplaren op de lamp. Op de 16e kon er in het geheel niet gevangen worden; 

het regende en stormde de hele dag en de nacht erbij. 

Vanaf de lamp bevonden de vennen zich op een afstand van gemiddeld 2 km 

en de andere terreinsoorten waren in de onmiddellijke nabijheid. 

Een grappig, doch lastig voorval wil ik nog even vermelden. In een van de 

laatste vangnachten vloog er plotseling iets in mijn linkeroor, waarin het een zeer 

hinderlijk lawaai maakte. Het dier kon er niet meer uit en was van buitenaf ook 

niet te zien. Teneinde raad bedwelmde ik het met een watje, waarin een 

druppel azijnaether. Dit moest ik echter om de 20 minuten herhalen, omdat 

het dier steeds weer bijkwam, doch na vijf keer bleef het eindelijk stil. Later in 

Amsterdam, toen het oor uitgespoten werd, kon ik het nog determineren. 

Het bleek te zijn Ochropleura plecta L., dus niet zo’n kleintje ! 

Er werden in totaal 231 soorten waargenomen, waarvan 1098 stuks werden 

behouden en grotendeels door mij geprepareerd. 

De vermeldenswaardige soorten en enkele afwijkingen of zeldzame vormen 

van gewone soorten volgen hierna. De aantallen geven aan hoeveel exemplaren 

er van de aangegeven soort gezien en gevangen zijn. r 

1. Pi er is napi L. 

(1 $ discaalvlekken, links 

grijs, rechts zwart) 

2. Heteropterus morpheus Pallas, 1 

3. Thÿmelicus lineola O., gewoon 

4. Strymonidia ilicis Esper, 3 

5. Araschnia levana L., 3 

6. Polygonia c-album L., 1 

7. Pyronia tit bonus L., 6 

8. Hyloicus pinastri L., 16 

9. Harp y ia jurcula CL, 1 

10. Stauropus fagi L., 3 

11. Drymonia querna F., 6 

12. Pheosia gnoma F., 8 

13. Notodonta phoebe Siebert, 1 

14. Clostera anachoreta F., 2 

15. Clostera pigra Hufn., 1 

16. Euproctis chrysorrhoea L., 

gewoon 

17. Dendrolimus pini L., 4 

18. Gastropacha quer ci folia L., 2 

19. Odonestis pruni L., 1 

20. Drepana hinaria Hufn., 2 

21. Habrosyne pyritoides Hufn., 2 

22. Tethea duplaris L., 1 

23. Tethea or Schiff., 9 

24. Tethea ocidaris L., 1 

25. Roeselia albula Schiff., gewoon 

26. Celama holsatica Sauber, 5 

27. Comacla senex Hb., 8 

28. Setina irr or ell a CL, 8 

29. Cybosia mesomelia L., 2 

30. Eilema deplana L., 1 

31. Pelosia muscerda Hufn., gewoon 

32. Pragmatobia fuliginosa L., 

gewoon 

33. Spilosoma urticae Esp., 1 

34. Diacrisia sannio L., 2 

35. Phragmataecia castaneae Hb., 1 

36. Apatele psi L., 1 

37. Moma alpium Osbeck, 7 

38. Agrotis ypsilon Rott., 7 

39- Graphiphora augur F., 3 

40. Diarsia brunnea F., 2 

41. Amathes ditrapezium Bkh., 1 

42. Mythimna pudorina Schiff., 1 

43. Marnes tra pisi L., 1 

44. Marne s tra contigua Schiff., 2 

45. Mamestra serena Schiff., 5 

46. Parastichtis suspecta Hb., 15 

47. Pyrrhia umbra Hufn., 1 

48. Coenobia rufa Hw., 1 

49. Arenostola phragmitidis Hb., 1 

50. Cosmia pyralina Schiff., 2 

51. Zenobia subtusa Schiff., gewoon 

52. Zenobia retu sa L., 1 

43. P et ilamp a arcuosa Hw., 1 

54. Hoplodrina blanda Schiff., 8 



DE VLINDERFAUNA VAN DE STRABRECHTSE HEIDE 43 

55. Hdpalotis venustula Hb., 1 

56. Talpophila matura Hufn., 4 

57. Euplexia lucipara L., 2 

58. Trachea atriplicis L., 2 

59. Pro eus latrun cul a Schiff., 

gewoon 

60. Apamea lithoxylaea Schiff., 1 

61. Apamea lateritia Hufn., gewoon 

62. Apamea ophio gramma Esp., 2 

63. Apa?nea ypsilon Schiff., 3 

64. Eustrotia uncula Clerck, 1 

65. Nycteola rev ay ana Scop., 1 

66. Pseudoips hicolorana Fuessl. 

67. Ahrostola triplasia L., 2 

68. Ahro stola tripartita Hufn. 

69. Phytometra viridaria Cl., 1 

70. Laspeyria flexula Schiff., 

gewoon 

71. Zanclognata tarsicrinalis Knoch, 

1 

72. Paracolax derivalis Hb., 6 

73. St err ha muricata Hufn., 4 

74. Sterrha sylvestraria Hb., 5 

75. Sterrha biselata Hufn., gewoon 

76. Sterrha emarginata L., 5 

77. Scopula immutata L., 1 

78. Mysticopteva sexalata Retzius, 1 

79. Calocalpe undulata L., gewoon 

80. Lygris testât a L., 1 

81. Lygris mellinata F., 1 

82. Lygris pyraliata Schiff., 1 

83. Plemyria ruhiginata Schiff., 3 

84. Xanthorhoë spadicearia Schiff., 

gewoon 

85. Xanthorhoë ferrugata Clerck, 

gewoon 

86. Euphyia luctuata Schiff., 1 

87. Ecliptopera silaceata Schiff., 3 

88. Epirrhoë alternata Müller, 3 

89. Peri zo ma alchemillata L., 

gewoon 

90. Perizoma flavofasciata 

Thunberg, 12 

91. Hydriomena furcata Thunberg, 2 

92. Hydrelia flammeolaria Hufn., 1 

93. Euch o e ca nebulata Scop., 2 

94. Eupithecia linariata F., 2 

95. Eupithecia centaureata Schiff., 

gewoon 

96. Eupithecia tripunctaria H.-S., 1 

97. Eupithecia ab sint hi at a Clerck, 2 

98. Eupithecia goossensiata Mabille, 

3 

98. Eupithecia succenturiata F., 

gewoon 

100. Eupithecia subnotata Hb., 1 

101. Eupithecia nanat a Hb., gewoon 

102. Eupithecia tantillaria Boisduval, 

2 

103. Chloroclystis coronata Hb., 1 

104. Anticollix sparsata Tr,, 2 

-05. Abraxas sylvata Scop., 4 

106. Deilinea pusaria L., 

(1 $ f. heyeraria H.-Schaffer) 

107. Ourapteryx sambucaria F., 2 

109. Ennomos erosaria Schiff., 5 

110. Selenia bilunaria Esp., gewoon 

111. Selenia tetralunaria Hufn., 1 

112. Apeira syringaria F., 1 

113. Crocallis elinguaria F., 

(1 $ f. nigrolineata Fempke) 

114. Epione repandaria Hufn., 4 

115. Pachycnemia hippocastanaria 

Hb., gewoon 

116. Semiothisa alternaria Hb., 

gewoon 

117. Semiothisa brunneata Thunberg, 

gewoon 

118. Semiothisa wauria F., 1 

119. Peribatodes gemmaria Brahm, 3 

120. Alcis repandata L., 1 

121. Serraca punctinalis Scopoli, 4 

Summary 

List of the principal Macrolepidoptera taken in the neighbourhood of Someren 

(prov. of Noord-Brabant) in the second half of July 1958. 

Amsterdam-W. 1, Westlandgracht 175II. 
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Langer, T. W., Nordens Dagsommerfugle. Uitgave van Ejnar Munksgaard, Kopen¬ 

hagen 1, 1958. Prijs gebonden D. Kr. 125. 

Een prachtig boek van 344 pagina’s, waarin alle dagvlinders van Denemarken, Noor¬ 

wegen en Zweden behandeld worden. Van elke soort bespreekt de auteur de verbreiding in 

dit gebied en de aangrenzende landen, de variabiliteit en de biologie. Het werk is ge- 

illustreerd met 12 voortreffelijke gekleurde platen, waarop alle soorten in enkele exemplaren 

afgebeeld zijn. Bovendien zijn een aantal zwart-wit foto’s opgenomen van afwijkende vlin¬ 

ders. Een biezondere vermelding verdienen de drie close ups in kleurenfoto van vlinders 

op bloemen. 

Dat het tekstgedeelte geheel op de hoogte van de tijd is, spreekt wel haast vanzelf. 

Het boek is een waardige aanvulling van de mooie vlinderboeken, die de laatste jaren in 

Zweden en Denemarken verschenen zijn. Warm aanbevolen. — Lpk. 

Langer, T. W., Sjove Ting om Sommerfugle. Uitgave van Ejnar Munksgaard, Kopen¬ 

hagen 1, 1958. Prijs ? 

Een meer populaire uitgave van het bovengenoemde werk met dezelfde prachtige platen, 

doch slechts 182 pagina’s tekst. In tegenstelling tot de Dagsommerfugle begint dit boek 

met een uitvoerige inleiding, terwijl de behandeling van elke soort uiteraard veel korter 

is. De prijs zal wel aanmerkelijk lager liggen dan die van het grote werk. Wie het boek 

alleen wil hebben om de platen, kan dus met deze publicatie, die even uitstekend ver¬ 

zorgd is, volstaan. — Lpk. 

Beiträge zur Systematik und Ökologie Mitteleuropäischer Acarina. Band I, Tyrogly- 

phidae und Tarsonemini, Teil I: Erich und Friedrich Türk : Systematik und Ökologie der 

Tyroglyphiden Mitteleuropas, p. 3—231, fig- 1—182, alsmede Rita Scheucher : Systematik 

und Ökologie der deutschen Anoetinen, p. 233—384, fig. 1—79. Aus dem Zool. Inst, der 

Friedrich Alexander-Universität, Erlangen. Geest & Portig, Leipzig, 1957. 

Dit is het begin van een reeks acarologische publicaties, welke onder leiding van Prof. 

H. J. Stammer zullen verschijnen. Bij beide onderdelen hebben de auteurs zich veel moeite 

gegeven om deze moeilijke materie te ordenen, o.a. door tabellen en nieuwe beschrijvingen 

te geven, aangevuld door talrijke afbeeldingen. Ook hebben zij getracht door kweken het 

verband te vinden tussen de adulti en hun zo geheel anders gevormde hypopoda. Dat is nog 

nooit tevoren geschied, zeker niet op zo uitgebreide schaal. Het is ongetwijfeld jammer, dat 

voor deze bewerking in hoofdzaak slechts dieren uit het Duitse gebied in aanmerking konden 

komen, doch de auteurs hebben zich zekere beperkingen moeten opleggen. Verschillende 

novae species zijn beschreven, maar bij voortgezette studie zullen nog andere volgen. Hier¬ 

mede is voor andere acarologen en ook voor mensen uit de praktijk in ieder geval een 

goede basis geschapen voor verdere studie en wij mogen dan ook met vertrouwen de vol¬ 

gende publicaties tegemoet zien, die in deze serie zullen verschijnen. — G. L. van 

Eyndhoven. 

Hyppa rectilinea Esper (Lep., Noctuidae). Nu ik sedert 1953 intensiever smeer en 

licht in de bossen bij Apeldoorn, is mij opgevallen, dat deze uil niet zo zeldzaam is. Zelfs 

in de droevige zomer van 1957 was hij vrijwel de enige smeergast in de eerste decade van 

juni, die naar mijn ervaring de hoofdvliegtijd is. 

Op 7 juni 1958, vlak buiten de bebouwde kom van Apeldoorn, bestond de vangst uit 

13 stuks Hyppa rectilinea, 16 Ectropis extersaria Hb., 3 Mamestra thalassina Hufn., 1 Mame- 

stra contigua Schiff., 4 Minucia lunaris Schiff. Voor één avond ,dus een vrij hoog getal, en 

dat van een soort, die tot nu toe als zeldzaam stond genoteerd ! Alle exemplaren waren vers. 

Het is heel goed mogelijk, dat vroeger niet op de goede plaats of op de juiste tijd is 

gesmeerd. Maar even goed bestaat de mogelijkheid, dat deze vlinder als zovele andere soorten 

de laatste jaren gewoner is geworden. Het zal wel onmogelijk zijn er achter te komen, wat 

de juiste opvatting is. 

W. J. Boer Leffef, Korteweg 53, Apeldoorn (med. R.I.V.O.N.). 
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In memoriam Dr. Karl Jordan 

1861-1959 

Na negen maanden bedlegerig te zijn geweest is ons erelid Dr. Karl Jordan, 

in de leeftijd van 97 jaar, op 12 januari 1959 vredig heengegaan. 

Heinrich Ernst Karl Jordan werd geboren op 

7 december 1861 te Almstedt, een dorp ten zui¬ 

den van Hildesheim, Duitsland. Hij was de jong¬ 

ste van zeven kinderen in een eenvoudig platte- 

landsgezin. Dank zij de hulpvaardigheid van een 

oom kon Karl op 14-jarige leeftijd naar het Real¬ 

gymnasium in Hildesheim gaan. Na een vier¬ 

jarige studie aan de Universiteit van Göttingen 

promoveerde Jordan in 1886 summa cum laude 

in zoologie en botanie. Vervolgens trad Jordan 

voor een jaar in vrijwillige militaire dienst in 

Hannover, waarna hij les begon te geven aan het 

Realprogymnasium te Münden. In 1892 werd hij 

benoemd tot leraar in wiskunde, natuurkunde en 

natuurlijke historie aan de landbouwschool te 

Hildesheim. 

Gedurende zijn jaren in Münden kwam Jordan 

in contact met o.m. de bekende ornitholoog Graaf 

von Berlepsch; in diens huis had hij het geluk 

kennis te maken met Ernst Hartert, die toen 

kortelings benoemd was tot directeur van Walter 

e?a3 y 
u an. m : 
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Rothschild’s zoölogisch museum te Tring. Een gevolg van deze ontmoeting was 

een invitatie om naar Tring te komen om aldaar orde te komen scheppen in de grote 

maar chaotische collectie insecten die Rothschild tot dan toe vergaard had. Aldus 

kwam Jordan in 1893 naar Tring en volbracht de ongelooflijke prestatie om bin¬ 

nen een jaar tijds ongeveer 300.000 kevers te rangschikken en voor een groot deel 

op soort te determineren. De grote soort-seriën in de Tring-collecties, alsmede 

Rothschild’s intentie om het materiaal sterk te blijven uitbreiden, maakten het 

Jordan duidelijk, dat hier een unieke kans was om variabiliteitsvraagstukken te be¬ 

studeren; zijn oorspronkelijke plan om naar Duitsland terug te gaan gaf hij op — 

Tring zou hem niet meer los laten. 

In 1894, het tweede jaar te Tring, beschreef Jordan ruim 400 nieuwe soorten 

kevers (o.m. Anthribidae, in welke groep hij de wereldspecialist werd; in totaal 

heeft hij een kleine 2000 nieuwe soorten van deze familie beschreven), en werd 

tevens zijn hulp gezocht door Rothschild bij het schrijven van een revisie der 

Papilioniden van het oostelijk halfrond; hiermede hernam Jordan zijn werk op het 

gebied der vlinders (hij had in 1885 en 1886 reeds over de vlinder-fauna van 

N.W. Duitsland gepubliceerd) en de latere talrijke publicaties op dit gebied 

maakten Jordan een specialist van wereldnaam. Reeds tijdens zijn eerste jaren in 

Tring werd Jordan zeer bevriend met de 15 jaar jongere Charles Rotschild, een 

broer van Walter (later Lord) Rothschild. Charles begon in 1895 met de 

studie der vlooien en ontving in de moeilijke begintijd zeer veel hulp van Jordan. 

In latere jaren publiceerden zij onder hun beider naam 37 artikelen over deze in¬ 

secten; na de dood van Charles Rothschild, in 1923, heeft Jordan de studie der 

vlooien voortgezet en in het geheel 105 artikelen aan deze groep gewijd, hetwelk 

hem tot de meest vooraanstaande vlooienspecialist maakte. Verder is Jordan’s 

naam verbonden aan belangrijke publicaties over Thysanoptera, Polyctenidae, 

Clinocoridae, Arixeriia, Hemimerus, over mechanische selectie, mimicry, nomen¬ 

clatuur, anatomische details, en over vraagstukken betreffende het soort- en onder- 

soortbegrip, fylogenie en evolutie. 

In het tijdperk 1885—1958 heeft Jordan 470 artikelen gepubliceerd; de dui¬ 

zenden uitmuntende figuren in deze geschriften zijn tevens alle van zijn hand. De 

inhoud van Jordan’s artikelen is van zeer hoog gehalte en in zijn veelal briljante 

ideeën en logische en heldere uiteenzettingen was hij vaak zijn tijd ver vooruit. 

Het bekende volumineuze tijdschrift van het Tring museum, de Novität es Zo oio- 

gïcae, heeft hij vanaf het eerste deel (1894) tot op een na het laatste deel (1939) 

helpen redigeren, alsmede het te Tring uitgegeven Ectoparasites (1915—1923). 

Jordan was een voortreffelijk organisator en hij heeft bv. de internationale 

entomologische kongressen geïnstigeerd en vanaf het eerste kongres (Brussel, 

1910) een groot aandeel gehad in de organisatie der latere kongressen; hij bleef 

secretaris tot 1948, waarna hij benoemd werd tot ere-president voor het leven. In 

1913 werd Jordan gekozen tot lid van de internationale commissie voor zoölogi¬ 

sche nomenclatuur, waaraan hij zijn verdere leven verbonden bleef en waarvoor 

hij veel werk verrichtte. 

Was hij vanaf 1893 curator van de insecten, van 1930 tot 1939 fungeerde hij 

tevens als directeur van Rothschild’s museum (sedert dien behoort het museum 

aan het British Museum (Natural History)). In 1911 nam Jordan de Britse na¬ 

tionaliteit aan. 
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Men vraagt zich onwillekeurig af, hoe een man in staat is een hoeveelheid 

superieure arbeid te verrichten, die aan het bovennatuurlijke schijnt te grenzen. 

Jordan’s buitensporige activiteit zou als volgt verklaard kunnen worden: hij had 

een ijzersterk gestel en ziekte kende hij vrijwel niet (op 91-jarige leeftijd bracht 

hij nog ruim een maand in Zwitserland door om aldaar vlooien te verzamelen; zijn 

enige gebrek sedert 1938 was zijn stokdoofheid en in de laatste jaren was hij 

slecht ter been — ’’one must take these things with a smile”, placht hij te zeg¬ 

gen); weinig behoefte aan slaap, zodat hij bv. een 20-urige werkdag kon maken; 

een intense interesse voor zijn werk; geen behoefte aan ontspanning — hij had 

geen andere hobbies naast zijn werk (behalve tuinieren, en in de latere jaren van 

zijn leven nam hij vaak een detective-roman op als hij laat in de avond van het 

museum thuis kwam); een uitmuntend brein en een fabelachtig geheugen, dat 

hem kaartregisters en dergelijke overbodig maakte; de capaciteit om te concen¬ 

treren en daardoor in hoog tempo te werken. 

Een begenadigd mens, die zijn grote talenten en gaven ten volle en steeds ten 

goede heeft ontwikkeld en benut. Zijn collega’s en navolgers blijven van de vruch¬ 

ten hiervan in intense dankbaarheid profiteren. 

Om zijn uitzonderlijke verdiensten voor de entomologie werd Jordan o.a. in 

1932 gekozen tot lid van de Royal Society, en gaf de Londense Royal Entomological 

Society in 1955 een jubileumnummer uit ter gelegenheid van zijn 94-ste verjaar- 

dag. 

Jordan was een zeer prettig, eenvoudig en integer man, met een eindeloos ge¬ 

duld, steeds vriendelijk gestemd en vol begrip voor tekortkomingen van anderen. 

Een groot enthousiast in zijn werk, stimuleerde hij een ieder die met hem in aan¬ 

raking kwam. 

Gevoelens van dank en diep respect zijn wij niet alleen de ontslapene verschul¬ 

digd, doch ook ten zeerste zijn vrouw, die hem in 1925 ontviel, en zijn twee 

achtergebleven dochters Hilda en Ada, die door hun levenslange en uiterst lief¬ 

derijke toewijding en verzorging het hem mogelijk maakten om zich steeds ten 

volle aan zijn werk te kunnen geven. 

Met K. J., zoals hij door zijn naaste medewerkers genoemd werd, is een gigant 

onder de entomologen en een groot en nobel man heengegaan. Zijn levenswandel 

zal ons immer een lichtend en inspirerend, ofschoon onnavolgbaar, voorbeeld 

blijven. 

F. G. A. M. Smit 

Lepidoptera te Schelluinen in 1958. Hoewel er dit jaar over het geheel genomen niet 

van grote vangsten gesproken kon worden, waren er toch enkele soorten, die veel talrijker op 

mijn lamp kwamen dan anders. Vooral viel dit op bij Ennomns autumnaria Werneburg en 

Eunomos juscantarïa Stephens. Ongeveer 30% van de exemplaren waren wijfjes, terwijl er 

daarvóór nooit één op licht kwam. Wat anders in een heel seizoen kwam, ving ik nu op 

een enkele avond. Onder de juscantaria's bevond zich een geheel grijs exemplaar. Ennomos 

alniaria L., die anders algemeen is, ontbrak nu bijna geheel. Ik zag er slechts drie exem¬ 

plaren van. 

Werkelijk massaal was Aglais urticae L. Ik telde meermalen 25 à 30 exemplaren op één 

bos hemelsleutel (Sedum purpureum). 

G. J. Slob, Schelluinen. 

*»« 2 5 ** 
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Verslag van de 113e Zomerbijeenkomst 

door 

G. L. VAN EYNDHOVEN, Secretaris 

De 113e Zomerbijeenkomst der Nederlandsche Entomologische Vereeniging 

werd gehouden in Hotel ,,De Heuvel’’ te Mook (L.), op 7 en 8 juni 1958. 

Erepresident was de heer W. C. Boelens. Zij was geheel gewijd aan excursies 

en werd bijgewoond door een relatief groot aantal leden. 

Het weer werkte helaas niet al te zeer mee; het was te kil, wat vooral nadelig 

was voor de lepidopterologen en voor enige andere lieden, die hun beste vangsten 

doen bij heldere zonneschijn en/of zachte temperatuur. 

Desondanks werden, zoals gebruikelijk, toch nog wel aardige vondsten gedaan. 

Een excursie is maar zelden geheel tevergeefs. Zo werden o.a. interessante Cole- 

optera en Trichoptera gevangen, waaromtrent wij op onze vergaderingen nog wel 

eens iets naders zullen vernemen. 

Ook ondergetekende mag niet ontevreden zijn; de reeds bij de voorbereiding 

der bijeenkomst ontdekte eieren op Brem bleken nu in juni een mijt te hebben 

bevat, die nieuw was voor de Nederlandse fauna en waaromtrent later nog wel 

zal worden gepubliceerd. 

Veel dank zijn wij verschuldigd aan de heer O. A. E. Baron van Verschuer, 

die ons in alle opzichten heeft geholpen onze vangsten op zijn landschappelijk en 

biologisch zo fraaie landgoed ,,De Jansberg” zo lucratief mogelijk te doen zijn. 

Het hotel zorgde voor een uitstekende accomodatie, ook voor hen die tot 

diep in de nacht in touw waren en hetzelfde geldt voor de diverse andere hotels, 

waarover onze leden door de grote opkomst waren verspreid. 

Tijdens de bijeenkomst werd een korte vergadering gehouden, waarbij werd 

besloten de 114e bijeenkomst te houden in oostelijk Noord-Brabant. Als ere¬ 

president werd gekozen de heer Chr. J. M. Berger te Eindhoven, die zijn 

benoeming aanvaardde. 

Amsterdam, Zoölogisch Museum, Zeeburgerdijk 21. 

Kweek van Cleora cinctaria Schiff. Van deze altijd schaarse lichtgast nam ik in het 

voorjaar van 1957 een $ mee om te trachten er eieren van te krijgen. Met een stukje 

insectenturf werd ze in een inmaakfles gezet, waarin ze vijf dagen lang opgewekt rond¬ 

fladderde. Van eieren leggen was echter niets te bemerken. 

Toen de vlinder dood was, onderzocht ik met een sterke loupe het stuk turf. Niets te 

bespeuren van eieren ! Louter uit gemakzucht liet ik de turf in de fles en sloot deze uit 

gewoonte af. Toevallig kreeg ik haar een week later weer in handen en zag toen tot mijn 

verbazing, dat het er in wemelde van de jonge rupsjes ! Gelukkig was ik net op tijd. De 

verdere kweek ging erg gemakkelijk met eik en wilg. 

De vlinder had de eieren dus niet op, maar in de turf gelegd, als een surrogaat voor 

de boomschorsnaden, waarin ze in de vrije natuur gedeponeerd worden. 

W. J. Boer Leffef, Korte weg 53, Apeldoorn. (Med. R.I.V.O.N.). 
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Enkele zoögeografische opmerkingen over de hommelfauna 

van Zweden (Hym., Apid.) 

door 

G. KRUSEMAN 

Op vriéndelijke uitnodiging van Prof. C. H. Lindroth ben ik in de gelegenheid 

geweest de uitgebreide collectie Zweedse hommels in het Zoologiska Institution te 

Lund te bestuderen. 

Voor de grote gastvrijheid en voor de toestemming dit voorlopige overzicht 

in de Entomologische Berichten te publiceren, betuig ik ook op deze plaats gaarne 

mijn oprechte dank. 

De hommels van Zweden hebben een zeer verschillende verspreiding over dit 

uitgestrekte land. 

1. Er zijn hommels, die van zuid tot noord voorkomen: Bombus hortorum (L.), 

B. agrorum (F.), B. lucorum (L.), B. pratorum (L.), B. hypnorum (L.), B. 

jonellus (Kirby), Psithyrus bohémiens (Seidl). 

Meestal zijn deze soorten in het noorden weer door andere geografische rassen 

vertegenwoordigd dan in het zuiden, b.v. B. agrorum barcai Vogt in het zuiden 

en B. agrorum bicolor Sp.-Schn. in het noorden, met daarnevens B. a gr. erlandssoni 

Kruseman in het grensgebergte van Zweeds Lapland en B. agr. gotlandicus Er- 

landsson op Gotland. Voorts ook B. pratorum pratorum (L.) in het zuidelijke 

deel van Zweden en B. prat. ephippium Zett. in Lapland. Bombus hypnorum 

hypnorum (L.) en B. jonellus subborealis Richards komen over het gehele gebied 

voor. Behalve Bombus jonellus hebben al deze soorten een zeer wijde verspreiding 

in Europa en Azië; in zuidelijk Europa zijn het evenwel uitgesproken bergdieren. 

Daarentegen komen van enkele soorten de naverwante species in het zuiden wel 

in de vlakte voor. Bij B. hortorum (L.) is dit de naverwante B. ruderatus (F.); 

bij B. lucorum is het B. terrestris (L.). Deze soorten bereiken het uiterste zuiden 

van Zweden. De naverwante soort van Psithyrus bohémiens, Ps. vestalis (Fourcr.), 

bereikt kennelijk Zuid-Zweden niet. 

Aandere soorten, welke in Zweden het zuiden uitsluitend bewonen, zijn: B. 

muscorum (L.) en B. cullumanus (Kirby). 

Bombus muscorum en B. smithianus White behoren vermoedelijk tot één soort. 

Hierdoor zullen zij dus waarschijnlijk onder groep 1 vallen, doch de verspreiding 

van de zeldzame B. smithianus is slecht bekend. 

De naaste verwant van B. cullumanus, de als soort beschreven B. serrisquama 

Mor., leeft in de Russische steppen. B. cullumanus komt plaatselijk voor in een 

verspreidingsgebied, dat loopt over Gotland, Öland, Zuid-Zweden, Bornholm en 

enkele andere Deense eilanden, de oost- en westkust van Sleeswijk, de Nederlandse 

eilanden Ameland en Terschelling, een tiental plaatsen in Z.O. Engeland, voorts 

in Frankrijk in het Dép. Pas-de-Calais, het Dép. Eure-et-Loir, in de omgeving van 

Parijs en bij Reims, en ten slotte in Nederland bij Gulpen en Valkenburg in Zuid- 

Limburg. 

Het is aannemelijk, dat de voorouders van B. c/dlumanus uit het Euraziatische 

steppengebied in het preboreaal of in het boreaal, toen in N.W. Europa een 
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steppenachtige vegetatie groeide, binnengedrongen zijn en zich tot een eigen 

ondersoort: B. cull, cullumänus hebben ontwikkeld. Wij kunnen dus B. serri- 

squama voor de stamvorm aanzien, die dan op nomenclatorische gronden B. cul¬ 

lumanus sent squama moet heten. 

De soorten, die verder naar het noorden gaan tot ongeveer de grens van de 

eiken (Quercus), zijn: Bombus subterraneus (L.), B. distinguendis Mor., B. hu- 

milis Ill., B. equestris (F.), B. silvarum (L.), B. ruderarius (O.F.M.), B. lapidarius 

(L.), B. soroeënsis (F.). Alleen van B. humilis schijnen twee ondersoorten in 

Zweden voor te komen, nl. B. hum. hafsahlianus Vogt in Wärmland en Dalsland, 

alsmede B. hum. hafsahlioides Vogt in het overige zuiden van Zweden. 

In deze groep zal ook Bombus magnus Vogt thuis horen; wij weten over deze 

kritische soort echter nog zeer weinig. 

2. De soorten, die in de gebergtebossen voorkomen, zijn: B. consobrinus Dahlb. 

en B. mastrucatus Gerst. De soorten B. sporadicus (Nyl.) en B. cingulatus Wahl, 

bewonen ook de coniferenbossen in de laagvlakte. 

3. Tot de eigenlijke soorten van het arctische gebied behoren: B. alpinus (L.), 

B. polaris alpiniformis Richards, B. balteatus Dahlb., B. hyperboreus Schönh. en 

B. lapponicus (F.). Van deze species komen B. polaris, balteatus, hyperboreus en 

lapponicus ook in Amerika voor. Bombus alpinus (volgens de oorspronkelijke 

beschrijving ,,in Lapponiae alpibus”) en B. lapponicus vindt men ook in de Alpen. 

Bovendien komt B. lapponicus in West-Europa voor in de bergen van Groot- 

Brittannië en in de Pyreneeën. 

Het onderzoek van de genitalia van B. polaris en B. alpiniformis heeft mij ervan 

overtuigd, dat de opvatting van Richards juist is en dat deze twee vormen tot 

één soort behoren. 

B. lapponicus is in Zweden bijzonder variabel. Prof. O. Vogt heeft hiervoor 

de volgende plausibele verklaring gegeven: B. lapponicus zou tijdens de laatste 

ijstijd voor de Noorse kust in de zwart-en-rode vorm scandinavicus Fr. geleefd 

hebben. Bij het ijsvrij worden van Zweden is de Siberische vorm, benoorden 

hetgeen nu de Oostzee is, dit gebied binnengedrongen. De Noorse vorm kon niet 

tot Zweden doordringen, omdat het grensgebergte nog onder het landijs bedolven 

lag. Bij het ijsvrij worden hebben deze twee vormen elkaar in het grensgebied 

ontmoet en tot een bastaardpopulatie aanleiding gegeven. 

Een dergelijke verklaring lijkt mij ook mogelijk voor Bombus agrorum bicolor, 

doch hier ligt de zaak moeilijker, omdat de naaste verwant B. agr. romanioides 

Krüger in West-Nederland vliegt en over de Noordrussische en de Siberische 

B. agrorum door mij niets in de literatuur is gevonden. 

Resumerende kunnen wij tot de volgende conclusies komen: 

De groep zuidelijke soorten, alleen voorkomende tot Zuid-Zweden, zal Zweden 

over Seeland (Sjaelland) hebben bereikt. Deze weg of die over de Alands Ei¬ 

landen zullen ook de soorten met grote verspreiding hebben gevolgd. 

Bombus agrorum bicolor heeft Zweden bereikt of uit het verdronken gebied 

in de Noordzee, het zgn. ,,Doggerland”, ôf via Finland. 

De meeste arctische soorten hebben wel, de terugtrekkende ijsgrens volgend, hun 

tegenwoordige areaal bevolkt. 

Bombus polaris alpiniformis, B. lapponicus scandinavicus en B. agrorum er- 
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landssoni hebben vermoedelijk vóór het ijs in Noorwegen de laatste ijstijd door¬ 

staan. 

Bombus cons, consobrinus is vermoedelijk van oostelijke herkomst; in de Alpen 

komt nl. B. cons, gerstäckeri voor. 

Bombus cull, cullumanus zal zich na de ijstijd uit B. cull, servisquama hebben 

ontwikkeld en heeft in dat geval dus West-Europa uit het zuidoosten bereikt. 

Summary 

The author gives a preliminary survey of the Bombus species of Sweden and 

arrives at the following conclusions: 

The group of Southern species which only occur up to Southern Sweden may 
0 

have reached Sweden via Sjaelland. This route, or that over the Aland Islands, 

may also have been followed by species of a wide distribution. 

Bombus agrorum bicolor has reached Sweden either from the now submerged 

area in the North Sea, the so-called ’’Doggerland”, or via Finland. 

Most of the arctic species have probably populated their actual areas following 

the receding glaciers. 

Bombus polaris alpiniformis, B. lapponicus scandinavicus, and B. agrorum er- 

landssoni most probably have survived the last ice age in front of the ice in Nor¬ 

way. 

Bombus cons, consobrinus is probably of eastern origin; in the Alps we meet 

only B. cons, gerstäckeri. 

Bombus cull, cullumanus may have developed from B. cull, servi squama after 

the ice age and in this case has reached Western Europe from southeastern direct¬ 

ions. 

Amsterdam, Zoölogisch Museum, Zeeburgerdijk 21. 

Papilio machaon L. Reeds een paar dagen na het verschijnen van het nummer van 

1 februari ontving ik enkele reacties op mijn mededeling over het zeldzamer worden van de 

Koninginnepage. 

De heer A. Goutbeek (Dalfsen) schreef: „De hele zomer heb ik op vlinders gelet, maar 

ik heb geen enkele machaon waargenomen, ook geen rupsen, hoewel ik er verschillende 

keren naar gezocht heb.” 

De heer W. J. Boer Leffef (Apeldoorn) merkt op: „Mijn ervaring is, dat er sinds 

1955 geen rupsen meer op de worteltjes van mijn buurman te vinden zijn. De vlinders zelf 

zie ik uiterst zelden.” 

De heer H. G. van Galen (Aalten) schrijft: „Tot 1955 een geregelde verschijning, in 

enkele jaren zelfs veelvuldig. In 1956 zag ik geen vlinders, doch vond twee rupsen, in 1957 

geen vlinders en slechts één rups en in 1958 helemaal niets.” 

De heer A. Maassen (Montfort-Lbg.) tenslotte schreef: ,,De rups werd altijd veel mee¬ 

gebracht door de leerlingen, De laatste jaren echter helemaal niet meer, hoewel er extra 

op gelet werd dank zij een uitgeloofd dubbeltje voor iedere meegebrachte rups. In 1958 

had ik echter succes: in juni 13 rupsen, waaruit ook even zoveel vlinders verschenen en 

in de herfst nogmaals 8 rupsen. In 1957 zag ik hier twee afgevlogen vlinders vliegen en in 

augustus 1958 ving ik een pracht-exemplaar.” 

Ik zou graag nog twee dagvlinders in de speciale aandacht willen aanbevelen, nl. Arasch- 

nia levana L. en Polygonia c. album L. — Lpk. 
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New and interesting parasitic Bees (Hymenoptera, Apoidea) 
by 

G. A. MAVROMOUSTAKIS 

(with 4 figures) 

(concluded) 

Ammobates (Xerammobates) minutissimus sp. nov. 

Male. — Length 3.5 mm. 

Black; labrum very shiny, longer than broad, basal half shorter than its length, 

convex, not carinate, basal half somewhat strongly punctured and almost black, 

apical half polished and yellowish; antennal joints 4 to 9 all alike and a little 

broader than long; third antennal joint almost as long as broad, somewhat longer 

than fourth (all more easily visible from above); clypeus plain, shiny, with very 

short and thin white hairs not covering the surface; paraocular area, supraclypeal 

plate and frons with very short, thin white hairs not covering the surface; vertex 

and occiput very shiny, almost bare; cheeks with very fine, short white pubescence. 

Mesoscutum polished and shiny, with somewhat sparse, fine punctures and with 

very short, thin and sparse white hairs on anterior and posterior margin and 

laterally; scutellum unmodified; pilosity on mesepisternum sparse and white; 

tegulae yellowish brown; wings hyaline, veins light yellowish brown; second 

recurrent vein interstitial with second transverse cubital vein; first recurrent vein 

visible only at its base (remaining vein missing) but enclosed in second cubital 

cell; basal vein interstitial with transverse median vein; legs black, femora and 

tibiae light yellow brown at the apex; tarsi light yellow brown; hind spurs yel¬ 

lowish brown; tibiae with short, thin shiny white hairs not covering the surface. 

Abdomen very shiny, minutely and very sparsely punctured; the basal apical 

margin of tergites 1 to 6 yellow (posterior tergites with the yellow of apical 

margin very slightly tinged with yellowish brown on inner side); seventh tergite 

short and forming a broad obtusely edged pygidium, its base a little broader than 

the apex; anterior tergites almost bare, tergites 3 to 6 with very sparse, very short 

and thin golden white hairs mostly on the apical margin; sternites 1 to 6 tinged 

with yellowish brown, apical margins yellow; sternites with sparse, very short, 

thin golden white hairs. 

Tunis: Djerba Island, 1 , $ (type), 14—20.IV.1955 (P. M. F. Verhoeff), 

in my collection. 

This very small Ammobates belongs to the subgenus Xerammobates Popov, by 

having the second recurrent vein interstitial with the second transverse cubital vein. 

Taking into consideration the known species belonging to the genus Ammobates, 

no species can be compared or related to Ammobates (Xerammobates) minutissi- 

mu s sp. nov. 

Tribe Neopasitini 

Genus Schmiedeknechtia Friese 

Female. — Length 4—5 mm. 

Clypeus not protruding, very short, five times as broad as long; labrum longer 

than broad reaching beyond the closed mandibles, apical margin obtuse and 
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narrower than base; antennae twelve-jointed; sixth tergite hidden or retracted; fifth 

sternite trapeziform, apical margin slightly concave in middle and with a short 

white fringe; sixth sternite visible between fifth tergite and sternite, appenticulate 

at each side; wings without pilosity, but beyond the venation with minute sparse 

papillation and intermixed with very sparse minute pilosity; marginal cell long, 

elongate ovate, very slightly appenticulate at the apex which is a short distance 

from the wing tip; two cubital cells; first cell about thrice as long as second; hind 

claws not cleft. 

Male. -— Length 4—5 mm. Similar to the female; antennae thirteen-jointed; 

third antennal joint longer than fourth; seventh tergite with a pygidium. 

Schmiedeknechtia differs from the genus Biastes by having a longer labrum, a 

differently shaped scutellum and a different venation; from the genus Ammo- 

batoides by the shape of the clypeus, scutellum, venation, size and other details. 

From Pas it es by the presence of a well-developed pygidium in the male, by the 

shape of scutellum and clypeus and by the venation. From Parammobatodes it 

differs by having a longer labrum, a different shape of clypeus and scutellum, 

by the venation beside other details. All the above mentioned characters were 

taken from the description of both species. 

Schmiedeknechtia verhoeffi sp. nov. 

Female. — Length 4 mm. 

Black; clypeus yellowish brown, very short, not protruding over labrum, broader 

than long, almost five times as broad as long, with short, shiny white hairs not 

covering the surface; mandibles and labrum yellowish brown; antennae deep 

yellowish brown; third antennal joint longer than broad, and longer than fourth; 

antennal joints 4 to 11 longer than broad and all alike (all more easily seen from 

the frontal view); tip of eyes with a deep yellowish brown mark; head spherical, 

a little broader than thorax (more easily seen from the frontal view); paraocular 

area not reaching tip of eyes, supraclypeal plate and posterior part of frons, with 

short shiny white hairs; remainder of head almost bare; vertex shiny, somewhat 

sparsely and finely punctured. Mesoscutum shiny, convex, sparsely and finely 

punctured, bordered with reddish brown laterally, almost bare, with very sparse, 

very short golden white hairs on anterier margin; scutellum convex, sloping 

posteriorly and not reaching the level of the mesoscutum, deep reddish brown, with 

very short, sparse and depressed golden white hairs; postscutellum (metanotum) 

reddish brown; mesepisternum mostly reddish brown, covered with very short, 

shiny white, very thick hairs; tubercles pale reddish brown, pale yellow anteriorly, 

with very short shiny white hairs; pronotum deeply and widely emarginate in 

middle, reddish brown; tegulae light yellow brown; wings hyaline; veins and 

pterostigma brown; basal vein nearly interstitial with transverse median; legs light 

reddish brown, femora dark (except for their base and apex); basitarsi linear; 

hind basitarsi a little thicker, straight and longer than median, the apex protruding 

to an obtusely edged point; claws simple, without a cleft; hind spurs yellow brown. 

Abdomen shiny, light reddish brown; tergites very finely and somewhat sparsely 

punctured; second tergite with a transverse subapical depression; tergites almost 

bare, with a thin but very short and sparse, pale pubescence; fifth tergite broad, 
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apical margin truncate and obtuse laterally, with a median longitudinal, obtusely 

edged fine carina, apical margin and carina densely covered with a very short, 

thin and shiny white pubescence, sixth tergite margin concave and covered with 

a short shiny white fringe; sixth sternite with an appendage on either side, reddish 

brown, hidden between fifth sternite and tergite, each appendage having three 

or four sharp fingers. 

Male. —- Length 4 mm. 

Similar to the female; black; clypeus very short, a great deal broader than long, 

apical margin straight, light yellow brown, with basal very short shiny white 

hairs (more easily seen from a lateral view); remainder of frons, paraocular area 

antennae orange; scape a little darkened posteriorly (except base and apex); third 

antennal joint longer than broad, much broader than fourth; antennal joints 5 to 

11 somewhat longer than broad and all alike (more easily seen from below); 

anterior part of frons and upper paraocular area with very sparse, short, thin pale 

hairs (more easily seen from a lateral view) ; remainder of frons, paraocular area 

and supraclypeal plate with very short, somewhat dense shiny white hairs. 

Mesoscutum convex, shiny, sparsely and very finely punctured, black, with very 

short, sparse, depressed, pale hairs, more so anteriorly and less so posteriorly; 

scutellum as in the female, black, with a reddish brown tinge (excepting the basal 

margin), with very few and short, sparse pale hairs, denser at sides; mesepisternum 

black, with denser, very short shiny white hairs; propodeum bare, shiny; tubercles 

pale yellow, with very short shiny white hairs; pronotum deeply emarginate, each 

lateral part covered with very short shiny white hairs; tegulae light yellow brown; 

wings hyaline; second recurrent vein as in the female; first recurrent vein enclosed 

in first cubital cell, a little away from the line of the apex of the first transverse 

cubital vein; coxae very short and black (except a narrow pale yellow area at the 

base of the middle and hind coxae); hind coxae much longer and broader than 

fore or middle coxae, longer than trochanters; trochanters and femora black; 

femora with pale yellow apex; remainder of legs pale orange; tibiae 

dorsally very slightly darkened and basally pale yellow; all basitarsi linear; tibiae 

with very thin and short, sparse shiny white hairs. Abdomen light reddish brown, 

apical margins a little paler; base of first tergite black, disc on each side of 

middle with a hair tuft, each consisting of 5 to 9 very short white bristles; disc 

of second tergite with six very short and hardly visible depressed white bristles 

on either side of middle; remaining tergites almost bare, with very short and thin, 

very sparse pale pubescence (visible only from a lateral view); pygidium of 

seventh tergite densely punctured, apex obtuse (fig. 2); sternites light reddish 

brown, apical margin polished and a little paler. 

Tunis: Djerba Island, 1 9 (type), 1 '$ (paratype), 1 $ (allotype), 14—20. 

IV. 1955 (P. M. F. Verhoeff), in my collection. 

I have pleasure in naming this interesting bee, as well as the small new 

Ammobates, after Mr. P. M. F. Verhoeff. 

Schmiedeknechtia verhoeffi sp. nov., is very different from the Algerian Schmie- 

deknechtia oraniensis Friese and the Turkestanian Schmiedeknechtia gussakovskyi 

Popov. From these species it differs as follows: 

Schmiedeknechtia oraniensis Friese, female. Length 5 mm. Fuscous; head 

and thorax densely and distinctly punctured, the former broader than the latter, 
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Fig. 1. Seventh sternite of Ammobatoides lebanensis sp. nov., $ . Fig. 2. Seventh tergite of 

Sch?niedeknechtia verhoeffi sp. nov. Fig. 3. Seventh tergite of Schmiedeknechtia aroniensis 

Friese (drawn by Professor FI. Bischoff from the type). Fig. 4. Seventh tergite of Schmie¬ 

deknechtia gussakovskyi Popov (drawn by Professor FI. Bischoff from the paratype). 

the head very short and with short white hairs only near base of antennae; clypeus 

and labrum light yellow; mandibles yellow with brown tips; antennal joints 3 to 11 

as long as broad; scutellum orange, flat and with a somewhat produced and 

feebly emarginate hind margin; abdomen very dark brown, very densely and 

rather coarsely punctured, the tergites with broad red brown borders; on either 

side of middle tergite 1 with a minute patch of yellow hair, tergites 2 to 4 with 

two such patches on either side; legs very dark brown, all parts with reddish 

margins, sparsely covered with white hairs, the last 4 tarsal joints black; wings 

infuscate, with narrow dark margins, veins brown; tegulae large and yellow 

brown. Male. — Length 5 mm. Similar to the female, but more predominantly 

black; clypeus, mandibles and labrum yellow; apical antennal joints with faint 

knobs on the underside; tergites with more numerous distinct white hair scale 

spots than in the female, the fifth tergite has two such spots; pygidium of seventh 

tergite entirely yellow (fig. 3). According to Professor Bischoff (Trav. Inst. 

Zool. Acad. Sc. URSS 2 : 60, 1934), Schmiedeknechtia oraniensis Friese, ’’has so 

great a density of punctation of head and thorax that there is no shiny surface”. 

Schmiedeknechtia gussakovskyi Popov, female. Length 4.5 mm. Closely 

allied to S. oraniensis Friese. Head and thorax covered with widely separated large 

coarse punctures; basal parts of tergites 1 to 3 covered with similar but more dense 

punctures, apical parts with smaller punctures; sternites covered with coarse and 

rather large punctures; each lateral appendage of sixth sternite has 15 to 17 setae 



56 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 19, 1.III.1959 

on its apical external margin. Black; mandibles, labrum, clypeus, cheeks and 

paraocular area with a narrow brown yellow band extending to the occiput (oc¬ 

cipital band interrupted in middle); first abdominal tergite and all sternites, 

excepting the dark basal parts, red brown. Male. — Length 4.5 mm. Seventh 

tergite prolonged so as to form a process quite similar to those in the male 

of the genus Ammobatoides, the tergite rather narrowed basally and more 

than twice as long as its greatest width (fig. 4); colour darker than in the 

female; red brown patterns almost absent; yellow patterns enlarged; mandibles, 

clypeus and antennae yellow (except for the brown spot on the second joint of 

flagellum); tubercles and tegulae yellow; tergites with red brown patterns smaller 

than in the female; sternites almost entirely black; white pubescense strongly 

developed, especially on the face and abdomen. 

Schmiedeknechtia verhoeffz sp. nov., differs from the two above mentioned 

species by the cuticular colour, size, punctation, pilosity, length of antennal joints, 

the shape of male pygidium and by other details. 

I am indebted to Professor Dr. H. Bischoff for sending me figs. 3 and 4 
based on material of Schmiedeknechtia oraniensis Fr. and Schmiedeknechtia gus- 

sakovskyi Pop. in the Zoological Museum, Berlin. 

Tribe Dioxyni 

Genus Paradioxys 

Paradioxys ammobius (Mavrom.) 

Dioxys ammobius G. A. Mavromoustakis, 1954, in Bull. Res. Counc. Israel 4 

(3) : 271—272. 

Paradioxys ammobius (Mavrom.) and Paradioxys moricei (Friese) (Entom. 

Nachr. 25 : 3, 1899) belong to the genus Paradioxys and are members of the 

group of Paradioxys moricei (Friese). 

Genus Prodioxys 

Prodioxys H. Friese, 1914, in Stett. ent. Zeitschr. 75 : 220. 

Prodioxys G. A. Mavromoustakis, 1954, in Bull. Res. Counc. Israel 4 (3) : 272. 

In this genus the basal part of the first abdominal tergite is convex and not 

separated by a carina or a trace of a carina from the horizontal dorsal surface. 

Limmasol, 232 St. Andrews Street, Cyprus. 

Symposium „Insect and Foodplant”. Bij de Directeur van het Laboratorium voor Ento¬ 

mologie, Generaal Foulkesweg 37, Wageningen, zijn de Proceedings van bovengenoemd sym¬ 

posium, hetwelk in 1957 te Wageningen werd gehouden, verkrijgbaar. 118 pp. met vele 

afb., prijs f 5.—. 

G. L. van Eyndhoven, Secretaris. 
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Ueber einige Arten der Gattung Capsodes Dahlb. 

(Hem. Het. Miridae) 

von 

EDUARD WAGNER 

1. Capsodes (Capsodes) sulcatus vidali nov. subspec. 

Gestalt (Fig. 1 + 2) etwas kleiner und verhältnismäßig breiter als bei der 

Nominatrasse (Fig. 3 + 4). Färbung etwa die gleiche, aber die hellen Zeich¬ 

nungen weiter ausgedehnt und um einige Flecke vermehrt. Die abstehende Be¬ 

haarung der Oberseite ist etwas kürzer, schräg stehend und nicht schwarz sondern 

graugelblich, $ makropter, $ brachypter. 

Kopf beim $ (Fig. 7) schwarz, Scheitel und Stirn neben dem Auge mit 

gelbem Fleck, Mitte der Stirn, Wangen und Wangenplatten gelb, Kopfseite unter 

dem Auge schmal gelblich. Beim Ç (Fig. 8) ist das Auge an der Innen- und 

Unterkante von einem breiten, gelben Streif umschlossen, Mitte der Stirn, Wan¬ 

gen und Wangenplatten gelb. Fühler wie bei der Nominatrasse einfarbig schwarz. 

Fig. 1—8. Capsodes s. str. 

Fig. 1 + 7 — C. sulcatus vidali nov. subspec., $ ; Fig. 2 + 8 = id., 9 ; Fig. 3 — C. 
sulcatus sulcatus Fieb., $ ; Fig. 4 — id., 9 ; Fig. 5 = C. pygmaeus nov. spec., $ ; Fig. 6 

= id., 9. — 1—6 = Gestalt (3,6 X), 7 + 8 = Kopf von vorn (18 X)- 

Pronot um beim $ (Fig, 1) schwarz mit gelbem Mittelstreif, der sich 

hinter den Schwielen stark verbreitert und 2 gelben Randstreifen, die bis zu den 

Hinterecken reichen und mit einem schmalen Ausläufer um die Ekke herum¬ 

führen, Halsring gelb. Pronotum beim . $ (Fig. 2) gelb, mit 2 nach hinten breiter 

werdenden schwarzen Längsbinden, die gelbe Farbe überwiegt jedoch, Halsring 

gelb. Scutellum gelb, die Basalwinkel schwarz, beim $ überdies ein schmaler 

Streifen am Basalrand. Clavus im hinteren Teile mit gelbem Längsfleck, der beim 

$ kleiner ist als beim 9 . Corium beim $ schwarz, mit gelbem Längsfleck am 

Clavusrand und gelbem Außenrand, der an der Kubitalader eine ins Corium 

hineinragende Spitze trägt und am Außenrande etwas vor der Hinterecke auf hört. 

Corium beim 9 größtenteils gelb, nur im hinteren Teil zwischen der Kubitalader 

und dem Exocorium ein schwarzer, gezackter Fleck, die äußere Hinterecke gelb. 

Halbdecken beim 9 verkürzt und etwa bis zum 5. Abdominalsegment reichend. 

Cuneus gelb mit schwarzer Spitze. Membran schwärzlich beim 9 , die Cuneus- 

spitze kaum überragend; Adern schwarz. Rücken des Abdomens beim 9 mit 

breitem gelbem Mittelstreif. Connexivum braun. 
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Unterseite auf Brust und Abdomen jederseits mit breitem gelbem Längs¬ 

streif. Epipleuren der Vorderbrust ganz gelb. Beine wie bei der Nominatrasse, 

jedoch die Schienen schwarzbraun oder braun. 

Genitalsegment des $ (Fig. 12) jederseits neben der Genitalöffnung 

mit kräftigem Fortsatz. Rechter Paramer (Fig. 15) schlank, Plypophysis lang, 

schlank und aufwärts gerichtet. An der Innenseite unter der Hypophysis ein 

vorstehender, gewölbter Höcker, der dicht mit kleinen, borstentragenden Zähnchen 

besetzt ist; an der Außenseite etwa in der Mitte ein Höcker, auf dem ein Haar¬ 

schopf sitzt. Linker Paramer (Fig. 15) klein, kräftig, gerade und nur im distalen 

Teile fast rechtwinklig gebogen; Hypophysis leicht gekrümmt, schlank, spitz; 

an der Außenseite des Paramerenkörpers im distalen Teil ein vorstehender, dicht 

mit feinen Zähnen besetzter Höcker. Innenseite mit einer Zahnreihe, die Borsten 

trägt; Sinneshöcker lang und spitz, mit einem Haarschopf; basaler Teil des 

Paramerenkörpers breit. Penis sehr klein, Theka distal spitz. Länge: $ — 

5,9—6,4 mm, $ = 5,0 mm. 

C. sulcatus vidali nov. subspec. unterscheidet sich von C. sulcatus sulcatus Fieb. 

durch geringere Größe, die. weiter ausgedehnte helle Färbung, vor allem die 

hellen Längsstreifen im Clavus und am Clavusrande des Coriums, die hellere, 

kürzere Behaarung und den Bau der Genitalien des $ . Bei C. sulcatus sulcatus 

Fieb. sind die Fortsätze des Genitalsegmentes schwächer (Fig. 13), der rechte 

Paramer (Fig. 16) ist größer, hat aber eine ähnliche Gestalt, der linke Paramer 

(Fig. 16) ist ebenfalls größer und hat eine ähnliche Gestalt, der distale Höcker 

der Außenseite trägt nur wenige grobe Zähne, die Innenseite ist ungezähnt und 

der Sinneshöcker niedriger. Der Penis ist größer und die Theka distal breit 

gerundet. 

Es ist nicht ausgeschlossen, daß die hier vorliegende Form eine spec. prop. ist. 

Die verhältnismäßig große Übereinstimmung in den Größenverhältnissen und im 

Bau der Genitalien gaben den Ausschlag dazu, sie als subspec. zu bezeichnen. 

Sie könnte eine Rasse sein, die nur im höheren Lagen des Atlasgebirges vorkommt. 

Von anderen Orten Marokkos lag mir mehrfach C. sulcatus sulcatus Fieb. vor. 

Ich untersuchte 5 $ $ und 1 $ aus dem mittleren Atlas: Bou Iblane 2800 m 

6.VIII.1941 1 $, 1 $ (Otin leg.), Taffert 2000 m 14.VII.1939 2 $ $ (J. 

Vidal leg.), Talzent 1800 m 16.VII.1939 2 $ $ (J. Vidal leg.). 

Holotypus (Talzent) und Allotypoid (Bou Iblane) in meiner Sammlung, 

Paratypoide ebenda und in Institut scientifique chérifien in Rabat. 

2. Capsodes (Capsodes) pygmaeus nov. spec. 

Von auffallend kleiner Gestalt (Fig. 5 + 6), verhältnismäßig breit. Von 

brauner bis schwarzbrauner Grundfarbe mit hellgelber Zeichnung. Ohne abste¬ 

hende Behaarung, nur mit kurzen, feinen, hellen, anliegenden Haaren bedeckt. 

Glänzend, mit groben, punktartigen Runzeln, die bisweilen Querrunzeln bilden. 

$ makropter, $ brachypter. 

Kopf kurz und breit. Stirn stark gewölbt (Fig. 11) und gegen die Stirn¬ 

schwiele steil abfallend. Kopf beim $ braun, Scheitel neben dem Auge und am 

Hinterrande, sowie die untere Hälfte der Wangen gelb. Kopf des $ braun, 

Augen von einem breiten gelben Streifen eingefaßt, Mitte der Stirn und untere 
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Hälfte der Wangen gelb, auch die Wangenplatten bisweilen gelb. Scheitel beim 

$ etwas über 2 X, beim 9 2,3—2,4 X so breit wie das Auge. 

Pronotum (Fig. 5 + 6) gelb, die Schwielen braun, am Hinterrande beim 

$ 4, beim $ 2 braune Flecke, die oft mit den dunklen Flecken der Schwielen 

zu 2 braunen Längsbinden vereinigt sind. Scutellum hell, in den Basalwinkeln 

ein brauner Fleck von wechselnder Ausdehnung. Halbdecken braun. Clavus im 

hinteren Teile mit gelbem Längsfleck. Außenrand des Corium bis zur Hinterecke 

breit gelb. Cuneus gelb, seine Spitze beim $ braun, beim $ in der Regel hell. 

Membran schwarzgrau, Adern schwarzbraun. Beim 9 sind die Halbdecken ver¬ 

kürzt, erreichen aber fast die Spitze des Abdomens, die Membran sitzt an der 

Fig. 9—17. Caps odes s. str. 

Fig. 9, 12 + 15 == C. sulcatus vidali nov. subspec.; Fig. 10, 13 + 16 = C. sulcatus 

sulcatus Fiebf.; Fig. 11, 14 + 17 — C. pygmaeus nov. spec. — 9—11 = Kopf des $ 

seitlich (18 X), 12—14 — Hinterende des Genitalsegmentes des $ von oben (18 X), 
15—17 - Parameren dorsal, oben linker, unten rechter (38 X)- 

Innenseite des Cuneus, überragt aber seine Spitze ein wenig. Rücken mit gelbem 

Mittelstreif und gelbem Connexivum. 

Unterseite braun, Seiten der Brust und des Bauches breit gelb. Beine 

schwarz, mit feiner, heller Behaarung, Schenkel in der Mitte mit breitem, hellem 

Ring, Schienen mit Ausnahme der Spitze braun. Das Rostrum erreicht die Hinter¬ 

hüften. 

Genitalsegment des $ (Fig. 14) kurz und breit, unterseits deutlich 

stumpf gekielt, jederseits der Genitalöffnung ein kurzer, dicker Fortsatz, von 

denen der linke zweihöckerig ist. Rechter Paramer (Fig. 17) kürzer und dicker, 

die Hypophysis kurz und seitwärts gerichtet, unter ihr an der Innenseite ein 

niedriger Höcker, der sehr grobe Zähne trägt; in der Mitte der Außenseite ein 

Höcker, der mit mehreren kleinen Zähnen und einem Haarschopf besetzt ist. 

Linker Paramer (Fig. 17) groß, Hypophysis schlank und leicht gekrümmt; 

Paramerenkörper an der Außenseite distal mit einem Höcker, der wenige, unge¬ 

wöhnlich große Zähne trägt; Innenseite mit einer Reihe von ebenfalls sehr großen 

Zähnen; Sinneshöcker sehr hoch, mit einem Haarschopf besetzt. Penis klein, 

Theka distal breit. 

Länge: $ — 5.0—5.45 mm, 9 = 4,2—4,35 mm. 

C. pygmaeus nov. spec, gehört in die Untergattung Capsodes s. str. Er hat 

zwar Ähnlichkeit mit C. sulcatus Fieb., unterscheidet sich aber leicht von dieser 

Art durch das Fehlen aufrechter, längerer Haare, die ungewöhnlich groben Run- 
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zeln der Oberseite und die geringe Größe. Wegen seiner kurzen, hellen Behaarung 

muß er in die Nähe von C. flavomarginatus Don. gestellt werden, von dem er 

sich jedoch ebenfalls durch die geringe Größe, die groben Runzeln der Oberseite, 

die verkürzten Halbdecken des $ und die einfarbigen Schenkel und Schienen 

unterscheidet. Ich untersuchte 3 $ $ und 5 $ $ aus dem mittleren Atlas: Bou 

Iblane, 2800—3100 m, 15.VII.1939 (J. Vidal leg.). 

Holotypus und Allotypoid in meiner Sammlung, Paratypoide ebenda und im 

Institut scientifique chérifien in Rabat. 

Fig. 18—26. Horistus Fieb. 

Fig. 18—21 -j- 24 = C. ochroleucus nov. spec.,; Fig. 22 -J- 25 = C. cingulatus F.; 

Fig. 23 -f- 26 = C. lineolatus Brullé. — 18 = Kopf von vorn, oben $, unten $ (15 X); 

19 = Kopf seitlich, oben $, unten $ (15 X); 20 — Kopf von oben, oben $, unten 

$ (15 X); 21—23 = Parameren, oben linker, unten rechter (32 X); 24—26 — Genital¬ 

segment des $ von oben (7,5 X)- 

3. Capsodes (Horistus) ochroleucus nov. spec. 

Hell ockergelb bis weißlichgelb, nur die Fühler, die Füße und die Augen sind 

schwarz. Dicht mit langen, hellen, abstehenden Haaren bedeckt. Matt. Stets 

makropter. 

Kopf (Fig. 20) sehr kurz und breit, Stirn stark gewölbt, gegen die Stirn¬ 

schwiele steil abfallend (Fig. 19), Stirnschwiele vorstehend, ihr unterer Teil 

rückwärts gerichtet. Wangen etwa so hoch wie das Auge. Scheitel eben, beim $ 

2,67 X, beim $ 3,1 X so breit wie das kleine, gewölbte Auge. Fühlerwurzel 

ziemlich weit vom Auge entfernt. Fühler schwarz, 1. Glied etwas dicker als die 

übrigen, beim $ etwa so lang, beim $ 0,9 X so lang wie der Kopf samt Augen 

breit ist; 2. Glied etwa 2 X so lang wie das 1. und so lang wie das Pronotum 

breit ist; 3. Glied kaum halb so lang wie das 2. und 1,67 X so lang wie das 4., 

das 2. Glied deutlich länger als das 3. und 4. zusammen. 

Pronotum einfarbig hell, selten sind beim $ die Rinnen um die Schwielen 

dunkel gefärbt, ausnahmsweise findet sich beim $ hinter jeder Schwiele ein 

rotgelber Längsfleck. Hinterrand des Pronotum in der Mitte stark eingebuchtet, 

Seiten geschweift. Scutellum mit undeutlichem Längskiel, Spitze abgerundet; ein¬ 

farbig hell. Halbdecken das Hinterleibsende weit überragend, einfarbig hell, 

selten findet sich neben der Radialader des Corium ein etwas dunklerer Streif 

( $ ). Cuneus hell. Membran weißgrau, Adern gelb. 
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Unterseite einfarbig hell. Beine hellgelb, Spitze der Schienen gebräunt; 

Tarsen schwarz. Bei einigen Stücken sind auch die Knie und die Schienen leicht 

gebräunt. An den Hintertarsen ist das 1. Glied dicker als die übrigen und etwa 

so lang wie das 2.; das 3. Glied deutlich länger als das 2. Rostrum gelb, die 

Spitze schwarz, die Spitze der Mittelhüften erreichend. 

Genitalsegment des $ (Fig. 24) sehr kurz und breit; jederseits der 

Genitalöffnung ein kräftiger Fortsatz, von denen der linke größer ist als der 

rechte. Rechter Paramer (Fig. 21) mit kurzer, seitwärts gerichteter Hypophysis, 

die dem Paramerenkörper unmittelbar aufsitzt; unterhalb der Hypophysis innen 

ein undeutlicher Höcker, der 2 Zähne trägt; im unteren Teile ist der Parameren¬ 

körper deutlich abgesetzt und trägt an der Außenseite mehrere Tuberkeln und 

einige Haare. Linker Paramer ' (Fig. 21) im distalen Teile stark gekrümmt; 

Hypophysis mit stark gekrümmter Spitze; Innenseite des Paramerenkörpers mit 

einer Reihe kräftiger Zähne, Sinneshöcker klein, stumpf, mit einem Haarschopf. 

Penis klein, bimförmig, Ansatzplatten groß. 

Länge: $ ~ 6,1—7,1 mm, $ = 6,9—7,6 mm. 

C. ochroleucus n. sp. gehört in die Untergattung Horistus Fieb. Er unterscheidet 

sich von allen Arten dieser Untergattung durch die einheitlich helle Färbung. 

Er steht C. cingulatus F. und C. lineolatus Brullé am nächsten und nimmt in 

Größe und Gestalt eine Mittelstellung zwischen beiden ein. Hier mußte der 

Verdacht entstehen, daß es sich um die helle Form einer dieser Arten handeln 

könne. Der Bau der Genitalien des $ . beweist jedoch, daß hier eine spec. prop, 

vorliegt. Bei C. cingulatus F. ist das Genitalsegment (Fig. 25) größer, seine 

Fortsätze sind länger. Der linke Paramer (Fig. 22) ist größer, seine Hypophysis 

länger, spitzer und distal nicht gekrümmt; der Paramerenkörper ist stärker ge¬ 

krümmt, seine Innenseite zeigt nur wenige große Zähne und der Sinneshöcker 

steht stärker vor. Der rechte Paramer (Fig. 22) hat eine längere, aufwärts ge¬ 

richtete Hypophysis, viele kleine Zähne auf dem Höcker unterhalb derselben 

und mehrere deutliche Zähne an der Außenseite. Bei C. lineolatus Brullé ist das 

Genitalsegment (Fig. 26) noch größer und breiter der linke Fortsatz am Rande 

der Genitalöffnung ist viel größer als der rechte und nach außen gerichtet. Der 

linke Paramer (Fig. 23) ist sehr groß, die Hypophysis robust und an der Spitze 

nicht gekrümmt, der Sinneshöcker steht stark vor. Der rechte Paramer (Fig. 23) 

hat eine lange, schlanke Hypophysis, ist nur an der Außenseite gezähnt und sehr 

schlank. 

Ich untersuchte 9 $ $ und 14 ;$ $ aus dem Mittleren Atlas: Bou Iblane 

2800—3100 m 11. + 15.VII.1939 (J. Vidal leg.), Taffert 14.VII.1939 2000 m 

3 $-$,5 $ $ (J. Vidal leg.). 

Dit Art scheint nur in höheren Lagen des Atlas-Gebirges vorzukommen. Holo- 

typus und Allotypoid in meiner Sammlung, Paratypoide ebenda und im Institut 

scientifique chérifien. 

Das Material zu den vorliegenden Beschreibungen entstammt einer umfang¬ 

reicheren Miriden-Ausbeute, die Herr Prof. J. Vidal, Perpignan, in den Jahren 

seines Aufenthaltes in Marokko sammelte und mir in liebenswürdiger Weise zur 

Verfügung stellte. Ihm sei auch an dieser Stelle noch einmal bestens gedankt. 
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Zusammenfassung 

Zur Gattung Capsodes Dahlb. werden aus Marokko 2 neue Arten und eine 

neue Unterart beschrieben: C. (Capsodes) sul cat us vidali nov. subspec., C. (Cap¬ 

sodes) pygmaeus nov. spec, und C. (Horistus) ochroleucus nov. spec. Alle 3 

Formen wurden in höheren Lagen des Mittleren Atlas (1800—2000 m) gefunden. 

Die Genitalien des $ werden abgebildet. 

Hamburg-Langenhorn 1, Moorreye 103, Westdeutschland. 

Dr. F. I. van Emden overleden 

Fritz van Emden was gedeeltelijk van Nederlandse afkomst. Gedurende de 

eerste wereldoorlog woonde hij in Amsterdam. Hij kon daardoor ook nog Neder¬ 

lands spreken. Hij overleed in Engeland op 2 september van het vorige jaar, 

59 jaar oud. Hij behoorde reeds 21 jaar tot de staf van het Commonwealth 

Institute of Entomology en was werkzaam op het Brits Museum. 

Vôôr hij daar aangesteld werd, was hij conservator aan het zoölogisch museum 

te Dresden. Hij werd echter aldaar, jood zijnde, ontslagen. Hij week toen uit met 

vrouw en kinderen naar Engeland, waar hij spoedig benoemd werd aan het toen¬ 

malige Imperial Institute for Entomology. Hij was daar belast met de Diptera, 

waarvan de sluipvliegen zijn speciale belangstelling hadden. Een bewerking van 

een gedeelte van de Cyclorapha van Engeland verscheen van zijn hand in het 

„Handbook for the Identification of British Insects”. 

Zijn persoonlijke belangstelling ging echter niet naar de Diptera, maar naar 

de kevers en wel in het bijzonder naar de larven van deze. Reeds jaren geleden 

had hij een manuskript klaar, n.l. tabellen tot de soort van de larven van ver¬ 

schillende keverfamilies, o.a. de Curculioniden. Het is te hopen, dat deze nog 

gepubliceerd kunnen worden, daar hij dit als zijn levenswerk beschouwde. 

Voor zijn collega’s-entomologen stond hij altijd klaar, was zeer prettig in de 

omgang en zeer gastvrij. 

J. G. Betrem. 

Gonepteryx rhamni L. Ik ontving een mededeling over het opvallend veel voorkomen 

van de Citroenvlinder in 1958 in een streek, waar de voedselplanten van de rups volkomen 

ontbreken. Ik heb zelf ook de indruk gekregen, dat er meer zwervers buiten de eigenlijke 

vlieggebieden aanwezig waren dan we in de regel opmerken. Als meer waarnemingen over 

dit verschijnsel beschikbaar zijn, zou het zeker interessant zijn deze vast te leggen. Ik 

verzoek daarom een ieder, die over zulke gegevens beschikt, mij hiervan bericht te sturen — 

Lpk. 

Nederlandse namen voor geleedpotige dieren schadelijk voor de voornaamste land- en 

tuinbouwgewassen. Uitgave van de Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging. Prijs f. 5. 

In deze lijst worden op overzichtelijke wijze de Nederlandse namen met de wetenschap¬ 

pelijke equivalenta opgesomd. — Kr. 
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Eine neue Dichrooscytus-Art aus Bulgarien (Hem. Het. Miridae) 

von 

MICHAIL JOSIFOV 

(Zoologisches Institut und Museum der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, Sofia) 

Dichrooscytus bulgaricus n.sp. 

Breit, eiförmig, 3,0—3,3 mal so lang wie das Pronotum proximal breit ist 

(Abb. 1), hellgrün mit roter Zeichnung auf den Halbdecken. Dorsalseite mit 

spärlicher anliegender schwarzer Behaarung. Kopf gelblichgrün, bei Frontalansicht 

breiter als lang; Synthlipsis 1,75—2,0 mal ( $ ), oder 1,9—2,1 mal ( $ ) so 

lang wie der Augendurchmesser. Fühler gelblich; 1. Fühlerglied schwarz behaart, 

auf der Innenseite mit 2—3 längeren schwarzen Borsten, 0,74 mal so lang wie die 

Fig. 1, 2, 4 6 — 12 = Dichrooscytus bulgaricus n.sp. 3 und 5 = D. dalmatinus E. Wagn. 

— 1 = Umriß, 2 und 3 : Deckflügel, 4 und 5 — Hinterbeine, 6 — Linker Griffel, 7 und 

8 =. Rechter Griffel, 9 = Häutiger Vesikalanhang der Vesika, 10—12 = Chitinstab der 

Vesika. 
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Synthlipsis; 2. Glied proximal dunkel behaart, distal hell behaart, beim $ so lang 

wie die Proximalkante des Pronotum, beim $ geringfügig länger als die Proxi¬ 

malkante des Pronotum; 3. und 4. Glied hell behaart, meistens dunkler gefärbt, 

zusammen (bei den frischen Tieren) 1,16—1,26 mal so lang wie das 2. Glied; 

4. Glied kürzer als das 2. Pronotum gelblichgrün, zweimal länger als proximal 

breit, Schwielen gelblich. Scutellum gelblich, Distalwinkel meistens angedunkelt. 

Clavus rot, neben der Schlußnaht breit gelblichgrün. Corium rot, mediodistal 

geschwärzt, lateral gelblichgrün. Cuneus gelblichgrün, proximal mit Ausnahme 

der Lateralwinkel rot; Distalrand und Distalwinkel rot. Membran dunkel rauch¬ 

braun, Adern rot. Ventralseite grünlich, hell behaart, nur der Bauch distal dunkel 

behaart. Rostrum gelblichgrün, distal schwarz die Mittelcoxen etwas überragend. 

Beine gelblichgrün distal schwarz behaart, Hintertibien mit braunen, Vorder- und 

Mitteltibien mit hellbraunen Dornen. Tarsus hell behaart, 3. Tarsenglied distal 

dunkel, Klauen braun. Hintertibia 2,85 mal so lang wie der Fuß (Abb. 4). 

Rechter Genitalgriffel des $ (Abb. 7 und 8) kurz, gekrümmt, Hypophysis 

seitwärts gekrümmt. Linkei Griffel (Abb. 6) sichelförmig, distal flach, Hypophysis 

in eine seitwärts gekrümmte kurze Spitze ausgezogen, Sinneshöcker schwach ent¬ 

wickelt und flach. Chitinstab der Vesika (Abb. 10—12) an der Spitze stark 

gekrümmt, an der Krümmungsstelle ein kurzer nicht gekrümmter, in der Richtung 

des Distalteils hervorragender Zahn (Abb. 12). Häutiger Vesikalanhang der 

Vesika (Abb. 9) eiförmig, ringsum mit 2—3 Reihen Zähnchen besetzt. 

Länge: $ = 3,65—4,0 mm, $ = 3,75—4,1 mm. 

D. bulgaricus n.sp. steht D. dalmatinus E. Wgn. sehr nahe. Letztere Art ist aber 

schlanker (3,6—3,7 mal so lang wie das Pronotum proximal breit ist). Ihr Cu¬ 

neus ist länger (Abb. 3) und mit schwarzer Spitze. Die Synthlipsis ist schmäler 

und die Augen verhältnismäßig größer (Synthlipsis beim $ 1,48 mal, beim $ 

1,52 mal so lang wie der Augendurchmesser). Der Hintertarsus ist kürzer, die 

Hinterschiene ist 3,6—3,7 mal so lang wie der Hintertarsus (Abb. 5). 

Wie schon G. Seidenstücker (1954) betonte, stehen die Arten D. intermedius 

Reut., valesianus Fieb., dalmatinus E. Wgn. und algiricus E. Wgn. nach dem Bau 

des Chitinstabs der Vesika miteinander in Verbindung. In diese Gruppe muß man 

auch die Arten D. nanae E. Wgn. und D. bulgaricus n.sp. einreihen. 

D. valesianus Fieb. unterscheidet sich von der neuen Art durch die weiße Be¬ 

haarung. D. intermedius Reut, ist auffallend größer. D. algiricus E. Wgn. und 

nanae E. Wgn. unterscheiden sich durch die dunklen Binden des Corium. 

Ich untersuchte 11 $ $ und 12 , $ !.? aus dem Vitoscha-Gebirge in Bulgarien, 

1400 m ü. d. M., 5.VII.1958. Die Art lebt auf Juniperus nana Willd. Holotyp 

( $ ) und Paratypoide im Naturhistorischen Museum in Sofia. Den Herren G. 

Seidenstücker (Eichstätt), E. Wagner (Hamburg) und Dr. H. Eckerlein 
(Coburg) bin ich für das liebenswürdige Übersenden von Vergleichsmaterial zu 

großem Dank verpflichtet. 
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Part I 
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MAY 2 0 1959 

UBRAïtf 
During the first half of the century following the pubhcationofTHê tenth 

edition of Linnaeus’s ’’Systema Naturae” the taxonomy of the aculeate Hymeno¬ 

ptera was extremely confused. 

Linnaeus (1758) grouped the species known to him in five genera (Sphex, 

Vespa, Apis, Formica and Mutilld), and added a sixth genus (Chrysis) a few 

years later. These genera have often been regarded as representing rather accurately 

the same groups of insects which are included in the respective families (or 

superfamilies) of the present day, but this is only very approximately correct. 

When Kohl (1890, p. 235) praised the founder of zoological taxonomy because 

his genus Sphex contained only Sphecidae, with the exception of one species of 

Chrysis and one of Pompilus, he pictured the situation in much too bright colours. 

Actually the genus Sphex L., 1758, includes besides about a dozen Sphecidae 

(s.l.) at least four species of Pompilidae (viatica, variegata, indica and rufipes), 

one species of Vespidae (tropica), one species of Apidae (gihba), three Chrysidi- 

dae (ignita, aurata, and cyanea), and one Chalcid (colon). The genus V>espa L., 

1758, is more homogeneous, undoubtedly due to the character ”Alae superiores 

plicatae”, but yet it contains four Sphecidae belonging to widely different genera 

(cribraria, arvensis, uniglumis, and signala). Some other Sphecidae, viz. a species 

of Bemhix (rostrata) and one of Sphex {ichneumoneaj, a Eumenid (surinamensis 

no. 6, nec no. 36), and a Sapygid (clavicornis) were placed among the bees in the 

genus Apis. The only improvement in the twelfth edition of the same work 

SSSSB«»»3 •1SM 
C'f • 
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(1767) is the transfer of the Chrysididae to a separate genus; on the other hand 

the genus Sphex contains here another Chalcid (sispes), a Scolia (bidens) and 

an Evaniid (appendigaster), while Vespa is enriched with another Sphecid (cam¬ 

pe str is). 

In view of the obscure limits of the Linnean genera, it is not surprising that 

subsequent authors met with considerable difficulties when they attempted to 

determine the generic names of the species before them. Hairy wasps were 

described as bees, hairless bees as wasps, and it took a long time before the 

characters distinguishing the Pompilidae from the Sphecidae were discovered. 

Many problems were solved when in the early years of the nineteenth century 

Latreille and other authors laid a solid foundation for the classification of these 

insects by making detailed studies of their morphology. As a result of this work 

the generic position of the species described after 1810 rarely presents great dif¬ 

ficulties. But the confusion existing in the preceding half century, together with 

the shortness of the early descriptions which rarely mention more than the color¬ 

ation of the insects concerned, and the obscurity of some of the publications 

containing descriptions of new species, have put later authors before an immense 

number of problems. Many of these have been satisfactorily solved since then, but 

there still remains much to be done. 

It is my intention to discuss in a series of papers various old species which have 

remained unrecognized or which have been overlooked or incorrectly identified 

by later authors. The stability of the nomenclature of the Hymenoptera is con¬ 

stantly threatened by the existence of such doubtful or forgotten names. Instead 

of waiting until these names are incidentally identified or rediscovered, it seems 

preferable to make a deliberate attempt to produce a wholesale revision of the 

species published before 1810. 

In the course of my preliminary work on this subject the number of problems 

to be solved has already proved to be much greater than I had initially expected. 

I was well aware of the fact that Dalla Torre’s catalogue contains in the genera 

Sphex, Vespa and Apis a considerable number of ’’species dubiae” which belong 

to various families of Hymenoptera, and which are currently neglected by nearly 

all authors. I had not expected, however, that a study of the names registered by 

Sherborn in his valuable ’’Index Animalium” would result in the discovery of 

several works which have not been consulted by Dalla Torre. 

All hymenopterists hope that it will soon become possible to resume the pu¬ 

blication of a new ’’Catalogus Hymenopterorum”, a work that began so hopefully 

shortly before the last war. However, the correction of errors and omissions in the 

old catalogue will then be as necessary as the addition of the thousands of new 

species described in the last sixty to seventy years. I hope that the following notes 

will facilitate this aspect of the work of the future cataloguers. 

It is unavoidable that by a careful study of the work of the old authors we 

shall come across a number of cases where strict application of the Rules of No¬ 

menclature would cause the disappearance of certain well established names. I 

want to state expressly, that my attempts to ascertain which names are valid under 

the Rules should not be regarded as definite proposals to use these names in 

cases where this would mean the rejection of names that have been in general use 

for a long time. The desirability to conserve certain invalid names, however, is 
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hardly a matter to be decided by the individual entomologist. I shall therefore be 

very grateful if my colleagues hymenopterists will consider such cases and send 

me their comments. Whenever a reasonable number of specialists is found to be 

in favour of the conservation of an invalid name, a proposal to that effect will be 

submitted to the International Commission on Zoological Nomenclature. 

Besides in matters of nomenclatural importance, the assistance and cooperation 

of my colleagues in other parts of my investigations will be extremely welcome. 

Although I am now in a position to consult the wealth of old books and periodicals 

present in the scientific libraries in the Netherlands, it will occasionally be neces¬ 

sary to obtain information on works that are not available in this country. It will 

also be necessary to collect data on the present location of certain types and to 

study the various types of old species that are still in existence. Comments of 

specialists on the descriptions of unidentified species, many of which will be 

quoted in the following pages, will be much appreciated. 

I have already received much help in these matters, but undoubtedly much more 

will be required as the work progresses. 

A. The species described by Forster, 1771. 

In a paper entitled ’’Novae Species Insectorum, Centuria I” J. R. Forster 

(1771) published the descriptions of nine aculeate Hymenoptera, partly from 

Europe, partly from North America. Only two of Forster’s names are at present 

in general use: 

Sphex spinosa Forster, 1771, p. 87 — ”in Anglia” = Nysson spinosus (For¬ 

ster), and 

Chrysis cyanura Forster, 1771, p. 89, — jin Hispania ad Calpen freti Gaditani” 

[Gibraltar] == Stilbum cyanurum (Forster). 

A third species, Apis albifrons Forster, 1771, p. 94, was described from ’’Ang¬ 

lia, ad freturn Gaditanum in Hispania, & in Germania”. This name is generally 

regarded as a synonym of the one year older Melecta luctuosa (Scopoli), 1770, 

and this is undoubtedly correct. 

The remaining six species are discussed below. 

1. Sphex xanthocephala Forster, 1771, p. 86. — The original description is 

as follows: 

”86. SPHEX XANTHOCEPHALA. Nigra, fronte flavâ, abdomine subsessili, pedibusque 

flavo maculatis. — Habitat in Anglia. — MAGNITUDO Sphegis cribrariae. CAPUT ni¬ 

grum, fronte macula magna flava, postice trifida. ANTENNAE longitudine thoracis nigrae, 

articulo infimo flavo. THORAX niger, puncto flavo ante alas. ALAE hyalinae, apice fus- 

cescentes. ABDOMEN nigrum; margines segmentorum 2, 3, 4, 5, 6, fasciis flavis cincti, 

subtus puncta flava utrinque duo. PEDES flavi, genubus nigris, tarsis fuscis.” 

Dalla Torre (vol. 8, p. 491) lists this species as a doubtful synonym of 

Philanthus triangulum (Fabricius), 1775. It seems to me that the identity of 

Forster’s species is certain enough, for as far as I know, the male of Philanthus 

triangulu?n is the only British wasp which has a trifid mark on the frons. If this 

is correct, Forster’s name must be officially suppressed if it is considered 

desirable to retain the name under which the insect has been very generally known 

for a long time. 

2. Chrysis cyanochrysa Forster, 1771, p. 88. — This wasp was described by 

Forster as follows: 
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”88. CHRYSIS CYANOCHRYSA. Glabra ni tens, capite thoraceque cyaneis, reliquis 

viridi-aureis, ano quadridentato. — Habitat in Hispaniâ ad Calpen freti Gaditani. ■— 

MAGNITUDO parum inferior Chrysid. ignita. CAPUT cyaneum. LABIUM superius & regio 

inter oculos vestita pilis raris griseis. ANTENNAE fuscae, articulis duobus ultimis, ad basin 

cyaneis. THORAX scabriusculus punctatus cyaneus, sub alis versus abdomen utrimque dentes 

singuli. ALAE fuscae, costa venisque nigris. ABDOMEN viridi-aureum, ano quadridentato. 

VENTER concavus nitens, coloris beryllini. PEDES femoribus cyaneis, tibiis beryllinis, tarsis 
fuscis.” 

This Chrysid appears to have remained unrecognized, and since this may perhaps 

be due to the scarcity of Forster’s publication, I have given a copy of the original 

description. It is perhaps complete enough to allow the identification of the species 

at the hand of a good collection of Chrysididae from southern Spain. In Dalla 

Torrf/s catalogue Chrysis cyanochrysa Forst, is listed as an unidentified species, 

with a footnote:” = ? Chrysïs Chevrieri Mocs. and Chrysis ignita L. (Mocsary.”. 

whereas Ceballos (1956) follows R. du Buysson (1891), who placed ”? C. 

cyanochrysa, Foerster” (sic!) in the synonymy of C. taczanowszkyi Radoszkowski, 

1876. 

3. Vespa ruficornis Forster, 1771, p. 90. — The original description is remark¬ 

ably extensive, if we consider that it was published only thirteen years after 

LiNNé’s tenth edition. 

”90. VESPA RUFICORNIS. Nigra, thorace hirto, antennis alisque rufescentibus; abdomine 

fasciis quinque interruptis flavis. — Habitat in Hispaniâ ad fretum Gaditanum. — MAG¬ 

NITUDO V. vulgaris. CAPUT nigrum maxillis flavis, palpis ferrugineis, rostro vel lingua 

nigra: frons flava, macula nigra versus antennas hastata; pone oculos lunula rufa. ANTEN¬ 

NAE ferrugineae, basi flavae: ad stemma primum puncta duo flava, in quolibet latere unum. 

THORAX niger, pilis flavis adspersus; antice macula vel linea sinuata flava cingitur; ad 

alarum basin punctum lineare flavum; ad horum punctorum extremitates macula transversa 

flava in thorace loco scutelli, ac pone hanc maculam sulci transversi bini. ALAE basi rufae, 

apice fuscescentes, venis ferrugineis. ABDOMEN glabrum, sessile, atrum, in quolibet seg- 

mento maculae binae oblongae flavae, anusque flavus: subtus segmenta tria vel quatuor 

ultima similiter maculis magnis (in singulo duabus) ornata. FEMORA basi nigra apice flava. 

TIBIAE apice spinosae, flavae. TARSI flavo-rufescentes, primi paris extrorsum ciliati.” 

So far as I have been able to find out, the only pre-Dalla-Torrean author who 

paid attention to this wasp was Gmelin (1790), who apparently recognized it 

as a Sphecoid. This can be concluded from the fact that he placed it in the group 

’’Crabrones Fabricii” of his genus Vespa, a group which contains species of 

Nyssoninae, Crabroninae, Oxybelinae, etc. He refers to Forster’s paper under 

Vespa gaditana (p. 2765, no. 128), and adds his description in condensed form. 

The reason for renaming Forster’s species is found on p. 2769 of Gmelin’s 

work, where he lists as Vespa ruficornis a species which had been described three 

years previously by Fabricius as Bembex ruficornis (”Fabr. mant. ins. I p. 286. 

n. 9”). Why Gmelin changed the senior instead of the junior homonym, is not 

clear. 

Dalla Torre listed Forster’s species once under Crabro (vol. 8, p. 623) and 

once under Vespa (vol. 9, p. 154), both times as a dubious species. The only 

other reference given by this author, besides those of Forster and Gmelin (the 

latter only in vol. 8) is ”Vespa ruficornis Villers, C. Linnaei Entom. Ill, 1789, 

p. 278 n. 31”, but this is incorrect, for Villers copied the description of Fabri¬ 

cius, 1787, not that of Forster, 1771. I have not found Forster’s species 

mentioned in various recent works, and Geballos (1956) in his catalogue of 
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Spanish Hymenoptera merely repeats Dalla Torre’s references both under Crabro 

and under Vespa !). 

It appears then, that nobody has realised that Stizus ruficornis (Fabricius), 

1787, a well known mediterranean Sphecoid wasp, bears an invalid name because 

it was first described by Fabricius in 1787 as Vespa ruficornis, which name is thus 

a junior homonym of Vespa ruficornis Forster, 1771. Fortunately, the consequences 

of this discovery appear to be less serious than one would expect at first sight. 

Forster’s description leaves little doubt that it is based on the same species 

which Fabricius described sixteen years later as new under the same name. It 

seems even probable that the identity of the two names is not a matter of mere 

coincidence. Fabricius described his species from one or more specimens from 

Spain in the collection of Prof. Vahl; this material may have been labelled as 

”ruficornis” and Fabricius may have adopted this name without being aware that 

it had already been published. 

If my identification of Vespa ruficornis Forster can be confirmed by other 

hymenopterists, the only necessary changes are to replace Fabricius’s name as 

author of Stizus ruficornis by that of Forster, and to date the species from 1771. 

4. Apis sericea Forster, 1771, p. 91. — The original description of this species 

is as follows: 

”91. APIS SERICEA. Capite, thoraceque viridi-nitente; abdomine nigro, fasciis quinque, 

pedibusque flavis. — Habitat in America Septentrionali. — MAGNITUDO & facies 

Chrysid. ignitae. LABIUM superius & maxillae flavae. LINGUA nigra, longitudine capitis. 

ANTENNAE nodosae, supra fuscae, infra flavae. CAPUT viride nitens. OCULI fusci. 

THORAX viridi-aureus. ABDOMEN ovatum, nigrum, fasciis quinque flavis. PEDES omnes 
flavi. FEMORA postica dente parvo. ALAE fuscae hyalinae.” 

Apis sericea Forster, 1771, which invalidates Apis sericea Christ, 1791, a Euro¬ 

pean species of Andrena, appears to have been overlooked by American workers 

and is lacking in the catalogue of North American Hymenoptera. It is evidently 

a species of the genus Agapostemon Guérin, perhaps the same as A. vires cens 

(Fabricius), 1775? 

5. Apis vespiformis Forster, 1771, p. 92. — The name is a junior primary 

homonym of Apis vespiformis Scopoli, 1763, and therefore invalid. A replacement 

name was given by Gmelin (1790) on p. 2788, no. 145: Apis vesparia. 

Forster’s original description is as follows: 

”92. APIS VESPIFORMIS. Nigra, antennis, ore, maxillis, pedibus, & alis ferrugineis; 

thorace punctis abdomine fasciis quinque flavis, primis interruptis. — Schaeffer, ic. ins. 

ratisb. t. 53. f. 11. & t. 81. f. 7. — Habitat in Americâ Septentrionali & Germania. — 
CORPUS nigrum, magnitudine Apis mellijicae, facie vespae. MAXILLAE ferrugineae apice 

fuscae. LINGUA ferruginea. ANTENNAE nodosae ferrugineae. THORAX puncto ferru- 

gineo ad collum, ad callum alae, sub ala, in scutello, & unico sub scutello. ABDOMEN 

fasciis quinque flavis; quarum duae, proximae thoraci, interruptae. ALAE ferrugineae. 
PEDES ferrugineo-flavi.” 

If Forster’s material was correctly labelled, this is a composite species. It was 

placed by Dalla Torre in the genus Nomada, and this is undoubtedly correct. 

Both Schaeffer’s figures, mentioned in the description, represent a species of 

this genus. The identity of Nomada vesparia (Gmelin), 1790, is uncertain. If 

1) In the index of Ceballos’s work -the author’s name is misspelt: ’’Förtser” and 
’’Forst.” 
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specimens agreeing with Forster’s description are found to occur in North 

America as well as in Germany, it may perhaps be better to suppress this name. 

6. Apis noveboracensis Forster, 1771, p. 93. — The original description is as 

follows: 

”93. APIS NOVEBORACENSIS. Atra, subvillosa, alis atro-caerulescentibus, abdominis 

segmento secundo & tertio fascia flava. -— Habitat in Americae Septentrionalis provinda 

Noveboracensi. — MAGNITUDO vespae vulgaris, tota atra, subvillosa. LINGUA brevis 
ferruginea. ANTENNAE atrae nodosae. ABDOMINIS segmentum secundum & tertium 

superiori parte fascia flava. ALAE atro-caeruleae. TARSI postici spinis ferrugineis. TIBIAE 

anticae spina incurva ferruginea. -—- Drury illustr. t. 44. f. 5. videtur esse varietas fasciis 

quatuor f lavis, & capite flavescente.” 

In Dalla Torre’s catalogue (vol. 10, p. 611) this is one of the numerous 

dubious species in the genus Apis; the name is misspelt here: ”novoboracensis”. 

The figure, mentioned in Forster’s description, gives an important clue to the 

identity of this ’’Apis’, for it represents a female of the well-known North 

American Scoliid wasp Campsomeris plutnipes (Drury). The description seems to 

apply well to the female of the Central- and South-American Campsomeris dorsata 

(Fabricius), 1787, which differs from C. plumipes mainly in having the second 

and third gastral tergites almost completely orange-yellow (Chester Bradley, 

1928, pp. 317, 318, 333). I suspect therefore that Forster’s name is based on 

an incorrectly labelled specimen (Eboracum = York) of Campsomeris dorsata 

(Fabr.). If this is confirmed by other workers, Forster’s name would have to 

replace that of Fabricius. 

I have not found the name of this species in the catalogue of North American 

Hymenoptera. 
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De eerste zwarte Apatele tridens Schiff. (Lep., Noctuidae) 

door 

B. J. LEMPKE 

Een van de belangwekkendste verschijnselen, die we de laatste eeuw bij onze 

Lepidoptera kunnen waarnemen, is ongetwijfeld het steeds toenemend aantal 

soorten, waarvan we een melanistische vorm kennen. Sommige van deze vormen 

verbreiden zich in betrekkelijk korte tijd over een groot deel van ons land (Biston 

betularius L., Dasychira pudibunda L.), andere breiden wel hun areaal uit, maar 

het gaat nog steeds langzaam (Tethea or Schiff.), bij weer andere blijft het ge¬ 

bied waar ze onder de soort voorkomen, beperkt, doch ze zijn daar geregeld aan 

te treffen (Apatele megacephala Schiff.) en tenslotte zijn er nog de zeldzaam¬ 

heden, die maar een heel enkele keer opduiken (Polio, nebulosa Hufn.). Gedeel¬ 

telijk worden deze verschillen veroorzaakt doordat de genetische constitutie van 

alle zwarte vormen niet dezelfde is. Sommige ervan zijn dominant ten opzichte 

van de lichte vorm, andere recessief. Tot de eerste groep behoren (voor zover ge¬ 

controleerd) vrijwel alle zich snel uitbreidende donkere vormen. De enige uit¬ 

zondering die ik ken, is de zwartgebande vorm van Nanthorhoë ferrugata Clerck 

en eigenlijk behoort die niet eens bij de echte melanistische vormen, daar de 

vlinder op wortel- en middenband der voorvleugels na verder normaal van kleur 

blijft. Het komt me overigens wel gewenst voor de genetische verhouding tussen 

de twee ferrugata-vormen nogmaals te controleren. Het is op het ogenblik uit¬ 

zondering, zeker in het westen van ons land, een typische ferrugata te vangen 

en het zou me dan ook niets verwonderen, als de zwartgebande vorm, die in 1907 

recessief was ten opzichte van de typische, inmiddels dominant geworden is. Bij 

de zeldzame vormen zijn zowel dominante als recessieve. 

Het is uit dit alles wel duidelijk, dat de genetica alleen niet een afdoende ver¬ 

klaring geeft voor het toenemen van de melanistische vlindervormen. Er moeten 

ook ecologische factoren („environmental factors”) bij werkzaam zijn. En de 

grote vraag is nu maar: welke zijn deze factoren ? De Britse entomologen zoeken 

het vooral in de industrialisatie. De laatste jaren heeft Dr. Kettlewell zich wel 

zeer intensief met het probleem bezig gehouden. Grote aantallen gekweekte 

Biston betularius zowel van de lichte als van de donkere vorm heeft hij in door 

industriegassen besmette en in onbesmette gebieden uitgezet en daarna nauw¬ 

keurig nagegaan wat door middel van M.L.-lampen en pas uitgekomen wijfjes 

teruggevangen werd. Een samenvatting van de resultaten werd door Tinbergen 

gegeven in De Levende Natuur 59 : 73—82 (1956). Zij laten inderdaad geen 

andere conclusie toe dan dat in de onbesmette gebieden de door Kettlewell 

uitgezette lichte vormen veel betere kansen hadden dan de zwarte, terwijl in de 

industriegebieden met hun donkere boomstammen het omgekeerde het geval was. 

En toch ben ik door Kettlewell’s werk niet overtuigd. Daar het probleem 

ook mij natuurlijk sterk interesseert, heb ik de laatste jaren nogal veel aandacht 

besteed aan boomstammen, overal waar ik daartoe maar in de gelegenheid was. 

Niet om te kijken of er een vlinder op zat, maar uitsluitend om de kleur. En of 

ik nu in het westen van het land was of in Gelderland of Twente of Zuid- 

Limburg, steeds weer kwam ik tot dezelfde conclusie: als op die stam een lichte 
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betularius zat, zoll ik hem dadelijk zien, maar als er een zwarte zat, had ik hem 

even gauw te pakken. Ook in Zuid-Limburg, midden in ons mijngebied en in de 

streek, die wat ons land betreft zeker het rijkst is aan melanismen. Nergens heb 

ik stammen van loofbomen gezien, die zo roetzwart zijn als op de foto, die 

Ford geeft (Moths, pl. 23, fig. 2, 1955). Ja, hoger op aan de stam in de diepe 

schaduw van het gebladerte, daar zal een zwarte vlinder stellig minder opvallen 

dan een lichte. Maar dat was voor het verschijnen van de roet en rook uitbrakende 

schoorstenen ook zo en toch waren nauwelijks een eeuw geleden de melanistische 

vlindervormen nog onbekend. 

Bovendien vraag ik me af, of die boomstammen werkelijk zo belangrijk zijn. 

Als ik de mate van voorkomen van Biston betularius in ons land moest beoordelen 

naar het aantal exemplaren dat ik daarvan overdag rustend tegen stammen of 

muren heb aangetroffen, zou ik stellig tot de conclusie moeten komen, dat het 

dier zeer zeldzaam is, terwijl toch het tegendeel het geval is. Op dezelfde plaats 

stuks in ruim een uur, de soort was er dus zeer gewoon), was de volgende dag 

geen enkel exemplaar op een boomstam te ontdekken ! Maar Kettlewell en 

Tinbergen lieten alle uitgekomen vlinders tegen stammen kruipen, waar ze dan 

stil bleven zitten (l.c., p. 76). Daardoor ontstaat echter een onnatuurlijke situatie, 

waarvan de vogels, die vrij snel van een nieuwe voedselbron weten te profiteren, 

zeer waarschijnlijk wel een dankbaar gebruik gemaakt zullen hebben. Ook in na¬ 

tuurlijke omstandigheden zit wel eens een betularius op een stam, maar nooit in 

zo’n groot percentage als nu bij de Engelse proeven het geval was. Al geldt het 

niet voor alle soorten in dezelfde mate, het is toch wel zeker, dat het aller¬ 

grootste deel van onze nachtvlinders niet op zulke in het oog vallende plaatsen 

als stammen, muren of schuttingen rust. Daarom is het afzoeken ervan ook zo’n 

ondankbaar werk. Dat onze voorgangers het zo naarstig deden, kwam alleen, 

doordat het voor hen vrijwel de enige manier was om soorten, die niet op smeer 

afkomen, toch nu en dan in handen te krijgen. Maar daardoor hadden ze ook 

vaak zo’n verkeerde voorstelling van het voorkomen van tal van soorten. Wat 

waren vele Notodontiden geen zeldzaamheden voor ze, terwijl diezelfde dieren 

nu in series met de moderne lampen te vangen zijn ! De meeste vlinders verbergen 

zich overdag ongetwijfeld heel wat doeltreffender tussen het gebladerte van bomen 

en struiken of zo laag mogelijk bij de grond. Maar dat dergelijke milieus ver¬ 

geleken bij vroeger veel veranderd zijn geloof ik niet. Zeker is, dat er vanaf ± 

1848 steeds meer zwarte vlindervormen ontstaan. Zeker is ook, dat de industrie 

zich in West-Europa de laatste eeuw enorm uitgebreid heeft. Maar of er tussen 

deze beide feiten een rechtstreeks verband bestaat, is naar mijn mening nog altijd 

niet overtuigend bewezen. En dat de donkere vlinders vergeleken met hun lichte 

stamouders beter door hun schutkleur tegen vogelvraat beschermd zouden zijn, 

lijkt me althans in ons land niet erg waarschijnlijk. Bovendien helpt die donkere 

kleur niets tegen hun allergrootste belagers, de vleermuizen. 

Maar nu de zwarte Apatele ! In juni 1958 kreeg ik van de heer Bogaard een 

brief met de mededeling, dat hij in zijn woonplaats Hendrik-Ido-Ambacht een 

dergelijk exemplaar gevangen had, psi of tridens, dat wist hij niet. Mijn eerste 

gedachte was: dat zal wel de zwarte psi zijn. Sinds 1938, toen Schölten de 

eerste Nederlandse exemplaren daarvan in de Bijvank ving, heeft deze f. suffusa 
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Tutt zich in een zeer snel tempo over vrijwel het gehele Nederlandse areaal van 

de soort verbreid. Ik heb er zelfs al duinexemplaren van gezien. Daar Apatele psi 

echter lang niet overal een gewone soort is (zeker niet in het Fluviatiele District), 

verzocht ik de heer Bogaard mij zijn exemplaar op te sturen. En al bij de eerste 

aanblik vond ik er iets vreemds aan. Het zwart was intenser dan bij de meeste 

exemplaren, die ik van de donkere psi gezien had. Gelukkig was het een $ , 

zodat het mogelijk was de soort met zekerheid te determineren door gebruik te 

Foto M. Servaas 

1. Apatele tridens Schiff., 8, Hilversum, 25.VI.1881; 2. Ap. tridens Schiff., f. nigra nov., 

8, Hendrik-Ido-Ambacht, 26.V.1958 (holotype); 3. Ap. psi L., 8, Breda, 20.V.1908; 

4. Ap. psi L., suffusa Tutt, 8, Wiessel. 

maken van de kenmerken van het genitaalapparaat. (Bij de 9 $ heb ik geen 

betrouwbaar kenmerk kunnen vinden, de in de literatuur vermelde verschillen zijn 

niet constant). Apatele psi heeft twee haken aan de valven, A. tridens drie. Bor¬ 

stelt men met een zacht penseel voorzichtig de achterlijfspunt aan de buikzijde af 

en bekijkt men nu de valven onder een bioculair, dan ziet men de derde haak 

van tridens naar boven uitsteken. (Ook Apatele cusp is bezit die derde haak, maar 

deze soort is door zijn forsere tekening niet moeilijk van de beide andere te onder¬ 

scheiden). Daar het exemplaar van Hendrik-Ido-Ambacht duidelijk die derde 

haak bezat, was ik er dus zeker van de eerste zwarte Apatele tridens voor me te 

hebben. De beschrijving hiervan luidt als volgt : 

Apatele tridens Schiff., f. nigra nov. Voorvleugels zwartachtig, zwarte tekening 

duidelijk zichtbaar, achtervleugels met zwarte franjelijn en zwakke maar volledige 

booglijn, de aderen in de buitenhelft verdonkerd. 

Holotype: 8 , Hendrik-Ido-Ambacht, 26.V. 1958, in collectie Bogaard. Het 

holotype heeft op de voorvleugels een rij flauw zichtbare lichtere submarginale 

vlekken, maar het is niet onmogelijk, dat ook zwarte exemplaren gevonden zullen 

worden zonder deze vlekken. 
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De typische vorm van Ap. psi heeft gemiddeld een lichtere grondkleur dan 

die van A. tridens. Ook bij de verdonkerde vormen bestaat dit verschik Ap. psi 

f. suffusa Tutt heeft een meer grijszwarte grondkleur dan de nieuwe vorm van 

tridens, zoals ook op de hierbij gegeven foto duidelijk te zien is. Toch kan ook 

de donkere psi-vorm veel op die van tridens gaan lijken. Van de heer S. de Boer 

zag ik een haast even donkere Apatele als die uit Hendrik-Ido-Ambacht, maar na 

genitaal-onderzoek bleek dit een (blijkbaar extreme) psi te zijn. Ik geloof wel, 

dat de meer grijszwarte exemplaren alle tot Ap. psi behoren, maar met de dieper 

zwarte zullen we dus voorzichtiger moeten zijn. Overigens ben ik wel benieuwd, 

of de donkere vorm van tridens zich even snel zal uitbreiden als die van psi het 

gedaan heeft. Op het ogenblik blijkt daar nog niets van. 

Summary 

This paper discusses a few aspects of the increasing occurrence of melanism 

observed in Dutch Lepidoptera. In some species the dark form has spread fairly 

rapidly over the whole country, in others it is restricted to a limited area. There 

are also melanic forms which remain the greatest rarities in the Netherlands. It is 

not possible to attribute all these differences merely to heredity, no doubt en¬ 

vironmental factors also play a role. 

English lepidopterists are strongly inclined to consider the ever extending in¬ 

dustry as the main factor for the increasing occurrence of melanism in Lepidoptera. 

The writer of this paper is not convinced that an existence of a direct connection 

between these two phenomena has definitely been proved. It is true that a dark 

form is better protected than a pale form against day-feeding enemies when 

resting on a dark background (cf. the experiments and observations of Kettle- 

well). However, only a small percentage of moths rests by day fully exposed on 

walls or tree trunks. Whereas Biston betularius is a common insect in Holland, 

as is obvious from the results of MV-lamp collecting, one seldom sees a specimen 

by day. Moreover, the writer has never seen trunks of decidious trees so dark that 

they blend with the colour of the black betularius. It is virtually as easy to spot a 

typical betularius on a tree-trunk as a black one, at least in Holland. 

The dark forms spread as quickly with us as in England, and those of some 

species even quicker (Dasychira pudibunda L., f. concolor Stgr. ; Serraca puncti- 

nalis Scopoli, f. humperti Humpert), but the reverse also occurs. The greatest 

enemies of the moths are not the birds, but the bats, and against these fanatical 

hunters the dark ground colour of the wings is of no advantage. 

In June 1958 a new black form was for the first time found in the Nether¬ 

lands, viz. a melanic form of Apatele tridens Schiff., which is named f. nigra 

nov. Description: Fore wings blackish, black markings distinctly visible, 

hind wings with black line before the fringes and a faint but complete sub¬ 

marginal line, outer half of nervures darkened. 

The blackish form of Apatele psi L. (f. suffusa Tutt) is as a rule paler, more 

greyish-black; this form was found in Holland for the first time in 1938 and now 

occurs practically in the whole country. 

Amsterdam-Z 2, Oude IJselstraat 12III. 
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Biotaxonomische Bemerkungen über 

Physatocheila smreczynskii China (Heteroptera, Tingidae) 

von 

HORST FÖRSTER 

In seiner Arbeit „Biotaxonomische Einzelheiten über niederländische Wanzen” 

(Tijdschrift voor Entomologie 101, 1958) schreibt Cobben p. 10: „Die von 

Förster auf Sorbus angegebene Pb. quadrimaculata von Aselage (Meppen) ge¬ 

hort zweifelsohne zur neuen Art”. Gemeint ist damit Physatocheila smreczynskii 

China. Dieser Hinweis hat mich veranlasst, nochmals eine grössere Anzahl der im 

Emsland auf Sorbus aucuparia L. lebenden Netzwanze zu fangen, um dieses 

Material mit Tieren aus der mitteldeutschen Oberlausitz, die sämtlich von Ainus 

stammen, zu vergleichen. Aus Mitteldeutschland stehen mir zur Verfügung 69 

Imagines (40 $ und 29 $ ), gefangen am 12.IX. 1937, und aus dem Emsland 

144 Imagines (83 ? und 61 $), gefangen am 19. und 20.VIII. 1958. 

Legt man die Unterscheidungsmerkmale zugrunde, die China, 1952 {Ent. 

Mont hl. Mag. 88 : 49—50) angibt, so kommt man zu dem Ergebnis, dass die 

emsländischen Tiere von Sorbus in der Tat der von China beschriebenen Art 

smreczynskii angehören. Dies wird besonders deutlich, wenn man die beiden 

latero-frontalen Kopfdorne, sowie den medianen Kopfdorn beider Arten mit¬ 

einander vergleicht. Das vordere Dornenpaar liegt bei smreczynskii an der Basis 

enger zusammen als bei quadrimaculata, und seine Spitzen berühren sich 

in der Regel. Nur bei ganz wenigen Ausnahmen liegen die Spitzen etwas 

gekreutzt übereinander. Noch auffallender verhält sich der mediane Kopf- 

dorn. Er liegt (bei seitlicher Betrachtung) dem Kopf dicht an bei smreczyns¬ 

kii, sodass seine Spitze in den freien Basisraum der vorderen Kopfdorne ragt. Bei 

quadrimaculata hingegen kreuzt sich das vordere Paar sehr deutlich, seine Basis 

ist weiter voneinander entfernt, und der mediane Dorn steht entweder wagerecht 

ab oder ragt, was bei der Mehrzahl der Tiere der Fall ist, etwas nach oben, wo¬ 

durch seine Spitze niemals mit den vorderen Dornen in Berührung kommt. 

Die hinteren (occipitalen) Kopfdorne weisen keine so charakteristischen Unter¬ 

schiede auf. Ihre Konvergenz von der Basis zur Spitze ist bei beiden Arten nicht 

einheitlich. 

Dagegen lässt sich die Anzahl der Maschenreihen auf dem Seitenrand der Deck¬ 

flügel, wenn man genügend Material zum Vergleich hat, ebenfalls als Trennungs¬ 

merkmal heranziehen. Nach China (op. cit.) besitzt smreczynskii auf dem Seiten¬ 

rand hinter der Mitte nur eine Reihe von Maschen, quadrimaculata jedoch zwei. 

Dieser Unterschied erscheint oft verwischt, was mit der unregelmässigen Form 

der Maschen zusammenhängt. Im allgemeinen lässt sich aber feststellen, dass die 

Maschen bei quadrimaculata in der Regel vier- oder mehreckig sind, und sich so 

zwischen die beiden Reihen eine relativ deutliche und mehr oder weniger gerade 

verlaufende Trennungslinie einschiebt. Bei smreczynskii kommen viel mehr drei¬ 

eckige Maschen vor, die mit ihrer Spitze in die Mitte des hinteren Randfeldes 

weisen, und so tritt eine Trennungslinie im eigentlichen Sinn nicht hervor. Was bei 

einer ganzen Anzahl von Tieren eine Trennungslinie und damit zwei Reihen von 
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Maschen vortäuscht, ist lediglich eine Zickzacklinie, welche durch die dreieckigen 

und einzeln eingestreute viereckige Maschen entsteht. 

Erwähnt sei ferner noch die Färbung der Imagines. Meine sämtlichen Tiere aus 

der Oberlausitz sind alle einheitlich hell rotbraun gefärbt. Bei dem emsländischen 

Material sind die Weibchen zwar etwas dunkler, doch fällt dieser Unterschied nur 

bei Betrachtung grösserer Serien auf. Die Männchen jedoch zeichnen sich durch 

eine auffallende, dunkle Färbung aus und erscheinen im Gesamtbild durchweg 

schwarzbraun. Ob dieser Unterschied arttypisch ist, lässt sich erst durch Vergleich 

mit Tieren aus anderen geographischen Zonen feststellen. Es scheint aber doch so, 

als ob zumindest die Männchen von jmreczynskii wesentlich dunkler wären als 

die von quadrimaculata. 

Larven. Zugleich mit den fertigen Tieren konnte ich auch 23 Larven des 

letzten Stadiums fangen. Cobben (op. cit.) schreibt: ,,Die Larven beider Arten 

werden sicher deutliche Unterschiede aufzeigen, wie dies bei anderen nahever¬ 

wandten Tingiden der Fall ist”. Mir steht zwar kein Larvenmaterial von quadrima¬ 

culata zur Verfügung, aber ich kann die sehr exakte Abbildung von Cobben 

(Fig. 12) zum Vergleich heranziehen. Im äusseren Habitus gleicht das Stadium V 

von quadrimaculata dem von smreczynskii. Im einzelnen lassen sich aber doch 

einige recht auffallende Unterschiede nachweisen. Die Gesamtlänge beträgt bei 

den Larven von smreczynskii knapp 3 mm, bei quadrimaculata nach Cobben 

zirka 2,6 mm. Ich messe allerdings diesem Unterschied kein grosses Gewicht 

bei, denn es ist anzunehmen, dass es sich bei den Larven, welche ich untersucht 

habe, um Tiere handelt, die kurz vor der Häutung zur Imago standen. Wahr¬ 

scheinlich waren es auch durchweg weibliche Tiere, die ja in der Regel etwas 

später schlüpfen als die männlichen. 

Am Kopf, besonders in Bezug auf die Dornen, Lessen sich keine Unterschiede 

feststellen. Bemerkenswert ist allerdings, dass sowohl die Larven als auch die 

fertigen Tiere beider Arten 5 Kopf dorne besitzen, was für die phylogenetische 

Stellung von Interesse sein kann, da ja die Kopfdornen mancher anderer Arten 

(z.B. Gattung Monanthia) imaginifugal sind. 

Der Seitenrand des Pronotum ist bei der Larve von smreczynskii mit zahl¬ 

reichen Wärzchen versehen. Einzelne kleine Dornen, sowie der bei quadrimaculata 

etwas vor der Mitte am Seitenrand gelegene grössere Dorn fehlen völlig. Nur 

die äusseren Hinterecken des Pronotum sind ebenfalls in einen langen spitzen Dorn 

ausgezogen. Mit seinen Wärzchen gleicht der Seitenrand demnach mehr dem von 

Ph. dumetorum H.S. (Cobben, Fig. 13). 

Ein sehr wesentlicher Unterschied besteht jedoch darin, dass das vordere Paar 

medianer Dornen auf dem Pronotum der smreczynskii-Larve völlig fehlt. Bei 

quadrimaculata ist dieses vorhanden und nach den Seiten gerichtet. Das hintere 

Paar medianer Dornen liegt an der Basis enger zusammen, und seine Spitzen be¬ 

rühren oder kreuzen sich; bei quadrimaculata ist es an der Basis breit geschieden 

und verläuft nahezu parallel. 

Auf dem Mesonotum ist der Seitenrand der Deckflügeltaschen ebenfalls mit 

zahlreichen Wärzchen besetzt, während einzelne Dornen fehlen. Nur an der 

hinteren Aussenecke befindet sich ein kleiner, dornartiger Fortsatz, der jedoch 

kürzer und stumpfer ist als bei quadrimaculata und bei mehreren untersuchten 

Exemplaren nur unbedeutend grösser als die Wärzchen des Seitenrandes erscheint. 
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Die beiden medianen Dornen sind nach hinten gerichtet; bei quadrimaculata 

weisen sie jedoch nach vorn. 

Das Metanotum besitzt ebenfalls ein Paar medianer Dornen genau wie quadri- 

maculata. 

Abdomen: Segment 1 mit einem Paar medianer Dornen, Segment 2, 5, 6, 7, u. 

8 mit je einem Mitteldorn. Alle Dornen des Hinterleibes sind nach hinten ge¬ 

richtet. In dieser Beziehung und in der Anzahl der abdominalen Dornen gleichen 

sich also die Larven der beiden Arten. Ich habe unter den 23 kontrollierten Lar¬ 

ven nur ein einziges Exemplar gefunden, bei welchem der mediane Dorn auf 

Segment 7 sehr stark verkümmert war und nur bei stärkerer Vergrösserung noch 

als Rudiment erkannt werden konnte. Wenn also Cobben (op. cit.) schreibt 

„Wie es auch sei, smreczynskn hat wenigstens einen zentralen Dorn auf dem 

Hinterleib weniger als quadrimaculata ’, so rührt diese Annahme wahrscheinlich 

daher, dass sich die Abbildung bei Butler (A biology of the British Hemiptera- 

Heteroptera, London 1923, p. 213) doch nicht auf smreczynskn bezieht, wie 

Cobben annimmt, oder dass diese Zeichnung gewisse Mängel aufweist. Ausserdem 

betont Cobben, dass die Beschreibung, die Butler gibt, nicht mit seiner Zeich¬ 

nung übereinstimmt. 

An den Hinterecken der Hinterleibssegmente fehlen bei den Larven von smrec- 

zynskii die für quadrimaculata so typischen, lang ausgezogenen Dornfortsätze. 

Hier sind die Hinterecken nur spitzwinklig etwas nach hinten verlängert. Da¬ 

gegen befinden sich am Endsegment ebenfalls zwei lange, jedoch konvergierende 

Dornen, welche sich an ihren Spitzen berühren, während sie bei quadrimaculata 

parallel verlaufen oder sogar etwas divergieren. 

Zum Schluss noch eine ökologische Bemerkung. Physatocheila smreczynskii 

China lebt hier im Emsland nur in sehr schattigen und feuchten Laubholzwäldern 

an Sorbus aucuparia L. Bevorzugt werden dabei besonders Mischbestände aus 

Quercus, Betula und Ainus, die in feuchten Wiesenniederungen liegen, und worin 

sich Sorbus nur zu mehr oder weniger niedrigen Strauchformen entwickeln kann. 

Unmittelbare Sonnenbestrahlung scheint die Art zu meiden, denn ich habe noch 

keine Tiere auf freistehenden Bäumen, z.B. an Strassen finden können. Auch 

scheint es keine Rolle zu spielen, ob die Nährpflanze Früchte trägt oder nicht. Ich 

halte die Art für einen ausgesprochenen Zweigbewohner. 

Haselünne, Kr. Meppen, Stettiner Str. 10, Westdeutschland. 

Trekkende Microlepidoptera. Er begint gelukkig wat meer belangstelling te komen voor 

de dwergen onder de trekkers. Dank zij de voortreffelijke illustraties van Bank in het 

trekvlinderboekje is het niet moeilijk de meeste trekkende micro’s te herkennen. Er stonden 

dan ook al aardig wat meldingen van deze soorten op de trekkaarten. Maar niet genoeg om 

een duidelijk beeld te geven van wat er werkelijk aanwezig is geweest. Vooral blijkt dit 

bij Plutella maculipennis. Er zijn er in 1958 duizenden en nog eens duizenden geweest, 

maar uit de kaarten blijkt dat niet. En toch is dit motje makkelijk te herkennen, ook als 

het in rust op een plant zit, een smal donker diertje met een wit lijntje midden over de rug, 

dat op een paar plaatsen wat breder is, gevormd door de witte binnenrandstreep van de twee 

voorvleugels. Biezonderheden verder in het over enige tijd verschijnende verslag, maar let 

al vast op deze soorten en noteer ze op uw kaarten ! — Lpk. 
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On two new gall midges (Dipt., Cecidomyiidae) 

from the Netherlands 

by 

W. NIJVELDT 

Institute for Phytopathological Research (I.P.O.), Wageningen 

The purpose of this paper is to describe two new gall midges from the Nether¬ 

lands. The first gall midge, Campylomyza ed-wardsi sp.n., belongs to the sub¬ 

family Lestremiinae, tribe Campylomyzariae, genus Campylomyza (Amblyspatha 

Kieff., $; Cylophora Kieff.; Neurolyga Rond.?; Prionellus Kieff.; Urosema 

Kieff. ?) This genus was erected by Meigen (1818) and studied in detail by 

Edwards (1938). I named the species in honour of the late Dr. F. W. Edwards, 

who collected the first male specimen of this species at Sherrard’s Wood, Welwyn 

(Herts)* in England on 22.X. 1936. Having only one specimen he refrained from 

naming it. However, a male, taken by me in an emergence cage used for phenolo- 

gical observations on the raspberry cane midge (Thomasiniana theobaldi Barnes) 

at Wageningen, 21.IV.1957, did not show definite differences from Edward’s 

specimen. 

It is a small insect strongly resembling C. pumila Winn., but the male genitalia 

show marked differences from pumila and related species. 

Campylomyza edwardsi sp.n. 

Male. Length about 1.7 mm. Antennae with 2 + 12 segments. The first six 

flagellar segments each with two complete crenulate whorls and another incom¬ 

plete one distally; the remaining ones similar, but with three complete crenulate 

whorls. Sensoria rudimentary. The neck of the penultimate segment being about 

two-thirds as long as the basal part (fig. 1). Palpi 4-segmented, fourth segment 

about 1.6 times longer than third (fig. 2). Thorax and abdomen mainly dark, 

membranous parts light reddish. Halteres pale yellow. Legs with dark femora and 

tibiae. Claws with four fine serrations as in C. jlavipes Meigen. Last tarsal segment 

about equal to the fourth in length and thickness. Empodium hairy beneath and as 

long as the claws (fig. 3). Wings hairy over the whole surface and rather broad; 

length 1.7 mm. Costa reaching tip of M; Cu 2 straight and ending abruptly well 

before the wing margin (fig. 4). Genitalia resembling those of C. lobata Edwards 

in having the basal clasp segments produced apically into a thumb-like lobe. 

Distal clasp segment somewhat curved, having long erect hairs on the inner sur¬ 

face as well as at the tip. Tegmen of a very characteristic shape, similar to that of 

C. fusca Winn. Style large and broadly rounded apically (fig. 5). 

Holotype: Cecid. 747 in the Nijveldt collection. 

Females of the second gall midge species were observed ovipositing in the 

inflorescence of Phalaris arundinacea L. near Kapelle on June 13th 1956. The 

eggs are translucent white, 0.5 mm long and 0.1 mm broad. Up to 12 eggs were 

found in a single floret (fig. 17). After about 5 days the eggs hatched; the yel¬ 

low larvae prevented the formation of seed. Migration of the larvae to the soil 
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Campylomyza edwardsi, sp.n. 

Fig. 1 — Tenth, eleventh and twelfth flagellar segment of male antenna. Fig. 2 — Palpus. 

Fig. 3 — Last tarsal segment with claw and empodium. Fig. 4 — Wing. Fig. 5 — Male 

genitalia. 

apparently did not take place until the florets had fallen to the ground. Adults 

emerged in 1957 from June 8th till June 19th. Attempts failed to breed the midges 

on Poa annua L., Holcus lanatus L., Lolium perenne L., Triticum aestivum L. 

and Secale cere ale L. 

An examination showed that this gall midge from Phalaris arundinacea L. 

belongs to the tribe Dasyneuriariae and that it could not be run down in Felt’s 

key to the genera of the world. I now erect the new genus Coniophora, based on 

the structure of the tip of the female ovipositor. 
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8 

Coniophora graminicola, gen. et sp.n. 

Fig. 6 — Head of male. Fig. 7 — One flagellar segment of male antenna. Fig. 8 — Palpus. 

Fig. 9 — Wing. Fig. 10 — Last tarsal segment with claw and empodium. Fig. 11 — Male 

genitalia. Fig. 12 — Dorsal and ventral plate of male genitalia. Fig. 13 — Tip of distal 

clasp segment of male genitalia. Fig. 14 -— Head of female. Fig. 15 One flagellar seg¬ 

ment of female antenna. Fig. 16 — Ovipositor. Fig. 17 -— Floret with eggs. 
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Coniophora, gen.n. 

This genus is a remarkable one and related to the genera Cystiphora, Crypto- 

lauthia, Dasyneura and Lasiopteryx, but distinguishable by the shape of the ovi¬ 

positor and the male genitalia. Antennae of male with 2 + 14 to 15 segments; the 

flagellar segments, except the distal one, consist of a bead-like basal portion 

bearing long stout setae and a distinct neck as in Dasyneura. Antennae of female 

with 2 +12 to 14 segments; each flagellar segment with a short cylindrical neck, 

bearing setae. First and second flagellar segments fused in both sexes. Palpi with 

four segments. Wings hyaline, the third vein reaching the margin before the 

apex of the wing, the fifth vein forked. Legs scaled, claws all toothed. Male 

genitalia: basal clasp segment broadly rounded with harpes as in Dasyneura’, 

distal clasp segment slender and ending in a hook with short bristles on the inner 

side. Dorsal plate deeply cleft, lobes broadly rounded; ventral plate with slight 

emargination. Style about as long as ventral plate. Ovipositor distally cone-shaped 

with a small lower lamella. 

Type of genus Coniophora graminicola sp. n. 

Coniophora graminicola, sp.n. 

Male. — Length about 1.8 mm. Antennae: 2 + 15; first and second flagellar 

segments fused (fig. 6). Each flagellar segment, except the distal one, consists of 

a head-like basal portion bearing long stout setae and a distinct neck (fig. 7); 

neck of the third flagellar segment about 31/? times as long as broad, that of the 

tenth flagellar segment 4.7 times as long as broad, the distal segment obovate and 

about twice as long as broad. Palpi with four segments, all with setae (fig. 8); 

the first segment subglobular, the second segment 1.8 times as long as broad, the 

third 4 times as long as broad and the fourth segment 5.4 times as long as broad. 

Wings hyaline, length 2 mm., third vein reaching margin before apex, fifth vein 

forked; costa hairy, wing margin fringed (fig. 9). Legs covered with hairs and 

scales; claws all toothed, slightly bent and somewhat longer than empodium; 

empodium hairy on both sides (fig. 10). Genitalia: basal clasp segment broadly 

rounded on both sides with harpes as in Dasyneura, distal clasp segment slender, 

somewhat curved and ending in a hook with bristles on inner surface. Dorsal 

plate with microtrichae, deeply cleft, the lobes irregularly and broadly rounded; 

ventral plate straight, longer than dorsal plate with slight emargination. Style 

about as long as ventral plate. 

Holotype: Cecid. 748 in the Nijveldt collection. 

Paratypes: Cecid. 749—62 in the Nijveldt collection. 

Other specimens in the Barnes collection. 

Female. -— Length about 2 mm. Antennae: 2 c+ 13 (fig. 14); first and 

second flagellar segment cylindrical with a very short neck and bearing long curved 

setae (fig. 15); third flagellar segment 1.3 times as long as broad, tenth flagellar 

segment 1.8 times as long as broad and thirteenth segment obovate and 1.8 times 

as long as broad. Ovipositor short, firm, distally cone-shaped with a small lower 

lamella (fig. 16). In other respects the female is similar to the male. 
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Allotype: Cecid. 763 in the Nijveldt collection. 

Paratypes: Cecid. 764—83 in the Nijveldt collection. 

Other specimens in the Barnes collection. 
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Pringle, J. W. S., Insect Flight. Cambridge University Press, 1957. 133 pp., 52 fig., 3 

tabellen. Prijs 15 shilling. 

Wanneer een man als Pringle zich er toe zet een overzicht over de insectenvlucht samen 

te stellen, kan men zeker zijn, dat er iets goeds tot stand komt. Spierzenuwfysioloog, ento¬ 

moloog, amateur-vlieger, wie anders dan hij, bovendien nog een knap schrijver, is in staat 

dit uiterst ingewikkelde gebied te overzien niet alleen, maar er anderen op zo bekwame 

wijze in rond te leiden. Van begin tot einde voelt de lezer de vaste hand van de deskundige 

gids. 

Toch is dit boekje geen gemakkelijke lectuur, wat m.i. vooral veroorzaakt wordt door de 

uiterst gewetensvolle wijze, waarop Pringle tracht alle aspecten, die in aanmerking komen, 

hun volle waarde te geven. Een doorwrochte schrijftrant, waarbij op vrijwel elke pagina 

wordt verwezen naar details van figuren en tabellen, die elders voorkomen, is hiervan het 

gevolg. 

Pringle’s boek onderscheidt zich van alle vorige overzichten op dit gebied door een 

combinatie van grondige fysiologische behandeling en een minimum aan schematisering. De 

anatomische situatie in al haar ingewikkeldheid is uitgangspunt. Verloren gaan in details 

wordt voorkomen door fraaie en overzichtelijke schema’s, grotendeels origineel. 

De eerste twee hoofdstukken geven de anatomisch-morfologische basis en de mechanica; 

het vliegapparaat met al zijn aspecten als aderstelsel, bouw van thorax en vleugelbasis, 

directe en indirecte vliegspieren, al of niet gekoppelde vleugelslag, frequentie (5 per se¬ 

conde bij Papilio machaon, 1000 per seconde bij mugjes van het geslacht Forcipomyia), 

amplitudo en draaimoment, ,,klik”-mechanismen in de vleugelbasis. De Orthoptera en de 

Diptera zijn het best bestudeerd, van vele orden ontbreken nog elementaire gegevens. 

Het volgende hoofdstuk handelt over de vliegspieren en hun histologische, fysiologische 

en biochemische eigenschappen. De behandeling hiervan gaat vér uit boven het entomolo¬ 

gische aspect en bezit een niveau, dat geen enkel fysiologisch leerboek zou misstaan. In 

vele opzichten zijn de vliegspieren van insecten beter bestudeerd dan menig spierstelsel bij 

de Vertebraten. Keilin ontdekte aan hen het cytochroom, Williams de reuzenmitochodriën, 

Boetiger het verschijnsel der auto-oscillaties. 

Dan volgt een hoofdstuk over de aërodynamica (moeilijk !), gevolgd door een laatste 

over de rol van zenuwstelsel en zintuigen. Hierin vindt men ook het werk van de schrijver 

over de halteren der Diptera, die de functie van gyroscoop blijken te vervullen en gedurende 

de vlucht stabiliserende reflexen verzorgen. Het gehele controlesysteem der reflexen ge¬ 

durende de vlucht wordt in een overzichtelijk schema samengevat. 

Als naslagwerkje voor iedere vakentomoloog onmisbaar, maar voor niet-fysiologen met 

mondjesmaat te genieten ! — J. de Wilde. 
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Symposion „Insect and Foodplant”. Toen bekend werd, dat in het voorjaar van 1957 

een aantal entomologen bijeen zou komen voor een Symposion, getiteld „Insect & Food¬ 

plant”, was uit de namenlijst van genodigden reeds duidelijk, dat het een interessante bij¬ 

eenkomst zou worden. 

Degenen, die het voorrecht hebben gehad het Symposion geheel of gedeeltelijk bij te 

wonen, zullen met grote vreugde en voldoening deze dagen hebben meegemaakt, en het is 

zeer verheugend, dat alle belangrijke voordrachten in het Tijdschrift Entomologia Expéri¬ 

mentales et Applicata bijeen gepubliceerd konden worden. 

De voordrachten zijn gezamenlijk als overdruk verkrijgbaar voor een ieder die ze gaarne 

apart gebundeld wenst te bezitten en dus in het bijzonder voor degenen, die niet op 

Entomologia Experimentalis et Applicata zijn geabonneerd, en het is voor deze groep, dat 

ik gaarne even de aandacht vraag voor dit Symposion. 

Verschillende insecten en verschillende cultuurgewassen kwamen ter sprake; natuurlijk 

past niet alles op alles, maar toch geeft deze bundel een inzicht in de stand van zaken in 

verschillende gebieden. Artikelen van M. Torka over toetsingsproeven, Trouvelot over 

immuniteit, de Wilde over voedselkeus, Thorsteinson over chemotaxis, Schreiber over 

toxiciteit van alkaloiden, Sedee over metabolisme, Nuorteva over betekenis van speeksel, 

Kennedy over fysiologie van plant en gevoeligheid, Müller over gedrag van Aphis fabae, 

Grison over reproductie geven bijna alle een helder inzicht in het behandelde probleem. 

De „Proceedings” zijn à ƒ 5.— verkrijgbaar bij de Directeur van het Laboratorium voor 

Entomologie, Generaal Foulkesweg 37 te Wageningen. — D. J. Kuenen. 

Rozen Jr., Jerome G, Monographie Study of the Genus Nomadopsis Ashmead (Hy- 

menoptera: Andrenidae). -—- University of California Publications in Entomology 15 : 

1—202, 218 figures in text, 17 maps. Univ. of Calif. Press, Berkeley and Los Angeles, 1958. 

— Prijs $. 4.—. 

Het lijkt overdreven hier aandacht te besteden aan het onderzoek van een bijengeslacht, 

waarvan de 35 bekende soorten uitsluitend voorkomen in de droge gebieden van westelijk 

Noord-Amerika. 

Toch wil ik iedere entomoloog met klem aanbevelen dit werk eens in te zien1). Niet uit 

interesse voor de hierin besproken insecten zelf, maar omdat deze studie zo’n fraai voor¬ 

beeld is van de toepassing van de grondslagen van de „new systematics” in de entomologie. 

De schrijver vertelt, dat het werk in drie fasen is verricht. Eerst werden soortbeschrijvingen 

en determineertabellen vervaardigd, gebaseerd op een vergelijkend morfologisch onderzoek 

van de volwassen insecten. Dit deel maakt een zeer degelijke indruk en is verlucht met vele 

detailtekeningen. Als tweede fase volgden daarop onderzoekingen omtrent de levenswijze en 

de oecologie van een veertiental soorten. Behalve aan de ontwikkeling, het gedrag en het 

milieu van de bijen werd hierbij ook aandacht besteed aan de morfologie van de jeugdstadia. 

Dit werk leverde kenmerken op, die tezamen met de eerder verkregen resultaten aanwijzin¬ 

gen gaven over de fylogenetische verwantschappen en over de wijze van soortvorming. 

Vooral belangwekkend is wat de schrijver hier vertelt over waargenomen verschillen in het 

gedrag bij de paring van de soorten N. edwardsii en N. comptula. Deze „sibling-” of twee 

ling-soorten zijn morfologisch nauwelijks verschillend, leven ten dele in eenzelfde gebied 

en bezoeken daar dezelfde bloemen. Toch blijven de populaties scherp gescheiden. De schrij¬ 

ver concludeert uit zijn onderzoek, dat het paringsgedrag hier het voornaamste isolerende 

mechanisme is: de ene soort paart uitsluitend bij het bloembezoek, de andere op de nest- 

plaatsen. Overdracht van genen is aldus uitgesloten. 

De laatste fase van het onderzoek werd gevormd door een analyse van de verspreiding 

van het genus en van de soorten, de soortgroepen en de subgenera. De resultaten hiervan 

zijn verwerkt in een serie overzichtelijke verspreidingskaartjes. 

1) Het boek is aanwezig in de Bibliotheek der N.E.V. 
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De systematische entomologie is een tak van wetenschap, die in Amerika altijd minder 

door amateurs is beoefend geweest dan in Europa. Er was daardoor een belangrijke achter¬ 

stand ontstaan. Maar nu in Europa de amateurs, die belangrijk scheppend werk kunnen 

leveren, steeds zeldzamer worden, verandert de situatie snel. Amerika heeft thans het voor¬ 

deel, dat diverse Universiteiten zich tijdig over dit stiefkind hebben ontfermd. Men heeft er 

in plaatsen als bijv. Berkeley en Ithaca een uiterst gunstig klimaat geschapen om de achter¬ 

stand in een voorsprong te kunnen omzetten. Rozen’s werk laat ons zien, wat een enthou¬ 

siast onderzoek in zo’n milieu kan bereiken. 

De eerste soort van het geslacht Nomadopsis werd pas 80 jaar geleden ontdekt; niet 

minder dan 17 soorten waren 6 jaar geleden nog onbekend. Toch weten we thans van dit 

bijengeslacht wellicht al meer dan van diverse overeenkomstige Europese groepen, die reeds 

veel langer ,,bekend” zijn. -— J. van der Vecht. 

Dr. J. H. Schuurmans Stekhoven (f). Dr. J. H. Schuurmans Stekhoven, die als pa- 

rasitoloog ook in het buitenland bekendheid verwierf, is op 11 november j.l. in de ouder¬ 

dom van 66 jaar plotseling overleden. 

Na in 1918 te Utrecht met lof gepromoveerd te zijn op een proefschrift over Myxospori- 

dia (eencellige visparasieten) was hij van 1920—23 werkzaam aan het Veeartsenijkundig 

Instituut te Bogor. Na terugkeer werkte bij aan het Zoölogisch Laboratorium van de Rijks¬ 

universiteit te Utrecht, waar hij in 1928 privaat-docent in de parasitologie werd. Van 

1949—52 was Stekhoven professor aan de universiteit te Tucuman (Argentinië), en van 

1952—58 leider van het biologisch laboratorium der N.V. Noury en van der Lande te 

Deventer. 

Naast belangrijke studies over Nematoda (draadwormen) danken wij aan hem verscheidene 

publicaties over bloedzuigende Arthropoda, vooral over Tabanidae en Pupipara. In dit 

verband dient speciaal zijn grote monografie over de Tabanidae van Indonesië genoemd te 

worden (Treubia 1926, 6, supplement). 0...k schreef hij over deze vliegen als overbrengers 

van de ,,surra”-ziekte der paarden (Tijdschr. Entom. 70 : 1—36). Over Pupipara publi¬ 

ceerde hij verscheiden artikelen, vooral over die van Indonesië, maar ook over soorten uit 

de Ned. Antillen, Peru en China. 

Verder heeft Stekhoven (met Raden Mas Notokworo) een uitvoerige verhandeling ge¬ 

schreven over de biologie der schurftmijten {Verb. Kon. Akad. v. Wet., 1921). Kleinere 

publicaties van zijn hand handelen over Mallophagen en Anophelinen. Zijn entomologische 

publicaties bevinden zich in de bibliotheek onzer Vereniging. -— A. Reyne. 

Heliothis dipsacea L. (Lep., Noctuidae). Op 20 juni 1952 ving ik op een opgespoten 

terrein te Amsterdam-West een exemplaar van deze soort. 

In 1958 ving de heer Heijke twee stuks op 25 mei en 28 juni en ik zelf nog een, ook 

op 28.VI. Deze dieren werden alle weer gevangen op opgespoten terrein te Amsterdam- 

West en waren zeer vers. Blijkbaar handhaaft de soort zich hier. De vraag is nu maar, op 

welke planten de rupsen leven ! 

M. P. Peerdeman, Westlandgracht 175 II, Amste,rdam-W. 1. 

Cicindela campestris. Wie kan mij helpen aan geprepareerde exemplaren van deze 

kever ? 

C. H. Didden, Laageinde 77, Waalwijk. 

Gevraagd literatuur over Ichneumonidae, in het bijzonder Schmiedeknecht, Opuscula 

Ichneumonologica, tegen betaling ev. tegen materiaal van div. orden Insekten uit Ned. 

Nw.-Guinea. Aanbiedingen of tips gaarne aan G. den Hoed, Oude Amersfoortseweg 325, 

Hilversum. 
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Professor De Beaufort 80 jaar. 

Op 23 maart j.l. vierde onze oud-President, Prof. Dr. L. F. de Beaufort zijn 

tachtigste verjaardag. De Redactie wenst hem van harte geluk met dit heuglijke 

feit en hoopt, dat hem nog vele jaren in goede gezondheid mogen wachten. 

Verslag van de 18e Herfstvergadering 

door 

G. L. VAN EYNDHOVEN, Secretaris 

Op grond van een vriendelijke uitnodiging, ontvangen van Directeuren van 

Teyler’s Stichting, werd onze 18e Herfstvergadering ditmaal in het Teyler’s Mu¬ 

seum te Haarlem gehouden, en wel op zaterdag 22 november 1958. 

Voorzitter: de President, Dr. G. Barendrecht. 

Aanwezig waren: De Leden van Verdienste J. J. de Vos tot Nederveen Cappel en P. 

van der Wiel, het Erelid Prof. Dr. W. K. J. Roepke, en de gewone Leden: P. Aarsen, Ir. 

G. W. Ankersmit, Dr. G. Barendrecht, Dr. J. G. Betrem, F. Bink, Agrobiologisch Labora¬ 

torium ,,Boekensteijn”, Dr. C. F. A. Bruyning, P. Çhrysanthus, Dr. A. Diakonoff, Dr. H. 

H. Evenhuis, G. L. van Eyndhoven, F. C. J. Fischer, W. H. Gravestein, Dr. L. van der 

Hammen, G. den Hoed, C. A. W. Jeekel, Dr. C. de Jong, D. J. de Jong, Dr. W. J. Kabos, 

Dr. L. G. E. Kalshoven, H. Kraan, Dr. G. Kruseman, Dr. P. A. van der Laan, J. van der 

Land, Dr. M. A. Lieftinck, J. Meitzer, J. J. Meurer, E. J. Nieuwenhuis, W. C. Nijveldt, H. 

van Oorschot, M. P. Peerdeman, Plantenziektenkundige Dienst, Proefstation voor de Fruit¬ 

teelt in de Volle Grond, Dr. C. O. van Regteren Altena, Dr. A. Reyne, G. van Rossem, H. J. 

L. T. Stammeshaus, Br. Dr. Theowald, Dr. J. van der Vecht, Br. Virgilius, J. T. Wiebes, 

Mevr. A. A. Wiebes-Rijks, Prof. Ir. T. H. van Wisselingh. Voorts waren er 18 introducés. 

De Voorzitter opent de bijeenkomst en spreekt zijn voldoening uit, dat wij dit¬ 

maal in het beroemde Teyler’s Museum samenkomen, een onderdeel van Teyler’s 

SMITHSONIAN 
INSTITUTION MÂY 1 S 1959 
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Stichting. Ons contact met deze Stichting is al ruim een eeuw oud en zij heeft 

vooral in de jongere jaren onzer Vereniging zoveel voor haar gedaan, dat zij per¬ 

manent in onze lijst van begunstigers is opgenomen. 

Hij verleent vervolgens het woord aan de heer G. van Rossem, die evenals in 

vorige jaren namens de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen een over¬ 

zicht geeft, getiteld: Verslag over het optreden van enige schadelijke insecten 

in het jaar 1958. De tekst dezer voordracht vindt men elders in dit nummer 

af gedrukt. 

Het besprokene geeft aanleiding tot een geanimeerde discussie; hierna bedankt 

de Voorzitter de Spreker voor de vele moeite, welke hij zich ook ditmaal weder¬ 

om heeft gegeven om ons een interessant en gevarieerd beeld te geven van een 

aantal belangrijke problemen, waarmede de Plantenziektenkundige Dienst in 1958 

te maken heeft gehad. 

Na de lunch bespreekt de heer P. A. van der Laan een interessante, moderne 

bestrijdingswijze voor ringelrupsen, gebaseerd op Bacillus thuringiensis. Deze 

onderzoekingen zijn door Mej. E. N. G. van Damme en hemzelf verricht op zijn 

laboratorium, doch zij zijn nog niet afgesloten, zodat nog geen uitvoerig artikel 

hierover kan verschijnen. Een samenvatting van het besprokene vindt men elders 

in dit nummer onder de titel: Some observations on the effect of E 58 powder 

(Bacillus thuringiensis Berliner) on Malacosoma neustria L. (Lepid.). 

Hierna geeft de heer C. O. van Regteren Altena, Conservator van het Pa- 

laeontologisch-Mineralogisch Kabinet van Teyler’s Stichting een overzicht van de 

geschiedenis der Stichting en behandelt in aansluiting daarop: De fossiele tra- 

cheaten van Teyler’s Museum. Ook deze voordracht vindt men elders in dit 

nummer afgedrukt. 

Tot besluit begeven de aanwezigen zich naar de zalen van het Museum om de 

fraaie exemplaren van fossiele insecten te bezichtigen, die daar zijn uitgestald, 

alsmede om zich te verlustigen in de overige voorwerpen van biologie, geologie, 

fysica en kunst, waaraan dit Museum zo rijk is. 

In de Bibliotheek heeft de Bibliothecaris, Dr. R. Lorentz, een gedocumen¬ 

teerde tentoonstelling ingericht van de belangrijkste werken op entomologisch 

gebied uit het bezit van Teyler. De reputatie van het beroemde boekenbezit van 

Teyler is alom bekend, doch slechts betrekkelijk weinigen kennen deze kostbaar¬ 

heden uit eigen aanschouwing. De fraaie boeken, welke de heer Lorentz heeft 

neergelegd, bieden dan ook een verrassende aanblik en worden met belangstel¬ 

ling door het gezelschap bewonderd. 

Alvorens uiteen te gaan, bedankt de Voorzitter Directeuren van Teyler’s 

Stichting voor de genoten gastvrijheid, Dr. Van Regteren Altena voor de or¬ 

ganisatie der bijeenkomst en Dr. Lorentz voor de grote moeite, welke hij zich 

voor het neerleggen der boeken heeft getroost, alsmede de Sprekers voor hun 

zorgvuldig voorbereide bijdragen. 

Amsterdam, Zoölogisch Museum, Zeeburgerdijk 21. 

Te koop. Raignier, Mieren I, f 2,50; Buytendijk, De wijsheid der mieren, f 1,50; 

Schmitz, De Nederl. mieren en haar gasten, f 2. 

G. van der Zanden, N. Brabantlaan 21, Eindhoven. 
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Verslag over het optreden van enige schadelijke insecten 

in het jaar 1958 

door 

G. VAN ROSSEM, H. C. BURGER en C. F. VAN DE BUND 

Plantenziektenkundige Dienst, W'ageningen 

Algemeen 

Hommelnest 

Een hommelnest tussen twee kisten, gevonden te Leiden, bleek te zijn aange¬ 

tast door de hommelwasmot, Aphomia sociella L. Volgens Dr. A. Minderhout 

is deze wasmot een van de voornaamste vijanden van hommels in ons land. 

Hout 

Een bijzonder aardig geval deed zich voor in een oud Amsterdams grachten¬ 

huis. Volgens de inzender verschenen in dit huis steeds in de tweede week van 

juli kevers onder de vloer vandaan. Onder deze vloer stond geregeld water, zodat 

het in het huis steeds zeer vochtig was. 

Het bleek dat men hier te doen had met Nacerda melanura L., een soort waar¬ 

van de larven zich ontwikkelen in half vergaan hout van loof- en naaldbomen. 

Vooral palen die half in het water staan, kunnen geheel worden doorgevreten. 

Lit.\ Everts, E., 1903, Coleoptera Neerlandica 2 : 325. 

Kaas 

Van het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek te Ede ontvingen wij een 

kaas (type Edammer), waarvan de korst doorboord bleek te zijn door rupsen van 

de voorraadsmot, Endrosis sarcitrella L. Over het algemeen leeft deze soort van 

dierlijk en plantaardig materiaal op plaatsen met een hoge relatieve luchtvochtig¬ 

heid. 

Kunstdarm 

Uit Rotterdam ontvingen wij Cryptophagus affinis Sturm. De kevertjes kwamen 

voor in een merkwaardig produkt, nl. kunstdarm. Volgens de inzender wordt dit 

artikel samengesteld uit bepaalde lagen koeiehuid tezamen met andere bestand¬ 

delen (Hautfaserdarm). Naar ons bleek, was deze darm enigermate beschimmeld, 

hetgeen het voorkomen van bovengenoemde fungivoor kan verklaren. 

Lijnzaadkoeken 

In een oliefabriek in de Zaanstreek werd een onderzoek ingesteld naar een aan¬ 

tasting van lijnzaadkoeken. Behalve door de cacaomot bleken deze koeken even¬ 

eens aangetast te zijn door de mot, Aphomia gularis Zeil., een voorraadsinsekt 

dat wij tot dusver in ons land niet hebben aangetroffen. De rupsen ontwikkelen 

zich in allerlei droge plantaardige stoffen. 

Miljoenpoten 

Te Bloemendaal aan Zee werd begin juni massaal optreden waargenomen van 

de miljoenpoot, Schizophyllum s ah ul o sum L. In een huis vlak bij zee werd over- 
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last ondervonden van deze diertjes, aldaar ,,Steenmpsen” bijgenaamd. Deze mil- 

joenpoot leeft voornamelijk op zandgrond, waar hij de voorkeur geeft aan schaars 

begroeide terreinen. De hier waargenomen feiten komen slecht overeen met mede¬ 

delingen van Schubart, die zegt dat de soort een zekere voorliefde heeft voor 

kalkarme bodem. Deze auteur spreekt zichzelf evenwel tegen, wanneer hij deze 

miljoenpoot vermeldt van het zeestrand. Ook in ons geval werden de diertjes tal¬ 

rijk op het strand gezien. Jeekel noemt verschillende Nederlandse kustplaatsen. 

Lit.\ Schubart, O., 1934, Tausendfüssler oder Myriapoda I: Diplopoda. In: Die 

Tierwelt Deutschlands 28 : 288. 

Jeekel, O. A. W., 1953, Duizendpootachtigen (Myriapoda) I. De millioen- 

poten (Diplopoda) van Nederland. Med. 9 Kon. Ned. Natuurhist. Ver. 

Springstaarten 

Gedurende een periode van zonnig weer in het begin van mei deed zich plot¬ 

seling op verschillende plaatsen een merkwaardige plaag van springstaarten voor. 

Het betrof hier de soort Deuterosminthurus bicinctus Koch. In de meeste geval¬ 

len veroorzaakten deze diertjes overlast door talrijk in huizen en gebouwen op te 

treden. Het verschijnsel was in vrijwel al deze gevallen in verband te brengen 

met de aanwezigheid van platte daken, waar de afvoer van regenwater stagneerde. 

Op dergelijke plaatsen ontstaat een weelderige groei van mossen en algen, waar 

deze insekten zich mee voeden. Door het uitdrogen van hun woonoord en de felle 

zonbestraling werden de insekten genoodzaakt uit te wijken naar koelere plaatsen. 

Op deze wijze kon dit merkwaardige verschijnsel worden verklaard. Ons advies 

om het dak schoon te maken en de waterafvoer te regelen leidde in alle gevallen 

tot beëindiging van de plaag. 

T extiel 

In 1957 maakten wij melding van de vondst van de zg. „Australian carpet 

beetle” in een woning te Hilversum. Wij meenden destijds te doen te hebben met 

een ongewone soort in ons land. Thans blijkt, dat Anthrenocerus australis Hope 

in ons land veel gewoner is dan wij dachten. De volgende vindplaatsen zijn ons 

thans bekend: Amsterdam, Apeldoorn, Den Haag, Eindhoven, Hilversum en 

Nijmegen. 

Lit.: Rossem, G. van, et al., 1958, Verslag over het optreden van enige scha¬ 

delijke insekten in 1957, Ent. Ber. 18 : 62. 

Slakken 

Het jaar 1958 heeft zich gekenmerkt als een „slakkenjaar”. Van tal van plaatsen 

werden klachten ontvangen over schade aan land- en tuinbouwgewassen. 

In dit verband lijkt het ons van belang melding te maken van het optreden 

van Limax flavus L. in woningen resp. te Eist (Gld.) en Buitenpost. Het be¬ 

treft hier een naaktslak, die uitsluitend in de nabijheid van en in woningen huist. 

Deze soort voedt zich met schimmels en allerlei afval, maar eet geen groene 

plantendelen. Het oorspronkelijke woongebied is West Azië, de Levant en Noord 

Afrika. Deze slakken zouden 2 tot 3 jaar oud kunnen worden. 

Lit.: Schouten, A. R., 1954, Landslakken (naaktslakken) Med. 10 Kon. Ned. 

Natuurhist. Ver. 
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Wantsenschade 

Gedurende de gehele zomer kwamen regelmatig klachten binnen over bescha¬ 

digingen van planten, die moesten worden toegeschreven aan wantsen. In enkele 

gevallen, waarbij de dieren met de beschadigde plantendelen werden ingezonden, 

bleken wij te doen te hebben met de groene appelwants, Lygus pabulinus L. De 

aangetaste planten waren margriet en Forsythia. 

Worst 

Een exportslagerij vroeg ons advies omtrent een bijzonder merkwaardig pro¬ 

bleem. De betreffende fabriek maakt een speciale worstsoort voor een buiten¬ 

landse markt. Men ondervond bij de langdurige rijping van het produkt over¬ 

last van mijten. Het betrof hier de stromijt, Tyrophagus dimidiatus Herrn., die in 

de worstbewaarplaatsen, ondanks daar heersende betrekkelijk lage temperaturen, 

vrij talrijk optrad. De buitenlandse afnemers klaagden over het voorkomen van 

deze mijten op de worst. De Plantenziektenkundige Dienst stelde een nauwkeurig 

onderzoek in omtrent het produktie-proces, teneinde na te gaan op welke wijze 

men de aantasting zou kunnen voorkomen. De moeilijkheid lag vooral in het feit, 

dat de omstandigheden voor het ontwikkelen van de mijten gedurende het afrij- 

pingsproces van de worst bijzonder gunstig waren. Vooral in de zomer ontstaat 

door het grote temperatuursverschil tussen de buitenlucht en de koelruimte een 

hoge luchtvochtigheid door de aanvoer van gekoelde buitenlucht. Ten slotte werd 

onderzocht of door gassing de mijten gedood zouden kunnen worden, zonder kwa- 

liteitsbederf en giftige résidus te veroorzaken. Een voorlopige proef met ethyleen- 

oxyde was bevredigend, hoewel de dode mijten dan van de worst verwijderd moe¬ 

ten worden. Een sterke luchtstraal zou hiervoor kunnen worden gebruikt. 

Anthurium 

Van het proefstation voor de bloemisterij te Aalsmeer ontvingen wij mosmijten, 

die gedetermineerd zijn als Galumna elimata Koch.* Deze mijten beschadig¬ 

den zaailingen van Anthurium in zeer warme Sphagnum-rabatten. Opvallend was, 

dat ook onkruidplanten werden aangetast. Wij menen, dat (zie Fhalaenopsis') de 

mosmijten te voorschijn kwamen uit het substraat, waarin zij het vermoedelijk 

te warm hebben gekregen. Sphagnum van dezelfde partij, evenwel gebruikt in 

een minder warme kas, gaf geen moeilijkheden. 

Deze Oribatidae werden volgens de heer Helle van het proefstation met suc¬ 

ces bestreden door toepassing van 14% HCH spuitpoeder in een concentratie van 

i%o- 

Appel 

Begin mei werd in de omgeving van Baexem (Limburg) waargenomen, dat 

Otiorrhynchus raucus F. aan de knoppen van appelbomen schade veroorzaakte. 

Opvallend is dat van dezelfde soort reeds in 1908 in de omgeving van Roer¬ 

mond vreterij werd opgemerkt aan coniferen. 

Ook van Barynotus ohscurus F. werd in dezelfde omgeving overeenkomstige 

schade ondervonden. 

*) Det. Dr. L. van der Hammen (Leiden). 
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Appel 

In een particuliere tuin te Bennekom werd de gal, veroorzaakt door Phytoptus 

goniothorax Nal. ssp. malinum NaL, gevonden op een appelboom van de variëteit 

,,Schone van Boskoop”. 

Heel toevallig vroeg Prof. Dr. W. M. Docters van Leeuwen, naar aanleiding 

van een andere recente vondst, inlichtingen over het voorkomen van deze gal, die 

sinds 1835 niet meer in ons land was gevonden. 

Beuk 

Gedurende de zomer werd voornamelijk langs de Veluwezoom, in Utrecht en in 

het Gooi schade opgemerkt aan beuken, veroorzaakt door de beukespringkever, 

Rhynchaenus fagi L. Het beeld deed zeer sterk aan nachtvorstschade denken. De 

beschadiging treedt vooral op aan de randen van percelen. In sommige gebieden in 

Duitsland treedt de beukespringkever zodanig op, dat de schade economisch van 

betekenis wordt. In ons land beperkt de aantasting zich tot in bepaalde jaren op¬ 

tredende incidentele vreterij, die economisch weinig van belang is. 

Cactaceae 

Bij inspectie van een zending cacteeën werden enkele planten aangetroffen met 

schildluizen van de soort Diaspis echinocacti Bché. Deze in de tropen en sub- 

tropen thuishorende soort komt in de gematigde luchtstreken voor in kassen. 

Clematis 

Van de Rijkstuinbouwconsulent te Boskoop ontvingen wij Clematis-scheuten die 

de indruk vestigden door een scheutboordertje te zijn aangetast. De toppen stier¬ 

ven af. Tot onze verrassing bleek hier sprake te zijn van vliegmaden, waaruit wij 

de vliegjes opkweekten. Wij hadden hier te doen met de soort Phytomyza clema- 

tidis Kalt. Volgens Hendel in Agromyzidae in ,,Die Fliegen der Palaearktischen 

Region” 6 (2): 381, leeft deze soort in de bloemen van Clematis en Thalictrum, 

hetgeen dus afwijkt van onze waarneming. 

Hedera 

Eind november 1957 verkregen wij uit een Aalsmeerse kas, afkomstig van 

Hedera, de mijt Brevipalpus inornatus Banks. Deze soort werd door ons voor het 

eerst in Nederland gevonden op een Gardenia uit Lent, doch afkomstig van 

Deense import. Dosse identificeerde de mijt toen hij bij een bezoek de betreffen¬ 

de Gardenia van ons cadeau kreeg. In 1958 werd deze mijt door ons op ver¬ 

scheidene andere kasplanten, vooral te Aalsmeer, aangetroffen. 

Lit.: Baker, E. W., 1949, The genus Brevipalpus] American Midland Natura¬ 

list 42 : 358—360. 

Dosse, G., 1957, Die ersten Funde von Brevipalpus inornatus Banks in euro¬ 

päischen Gewächshäusern; Pflanzenschutz Berichte 18 : 13—17. 

Phalaenopsis 

Een orchideeënkwekerij te Dieren ondervond last van mosmijten, behorende tot 

de soort Schelorihates confundatus Seel.,* die de bloemen van Phalaenopsis bescha- 

*) Det. Dr. L. van der Hammen (Leiden). 



SCHADELIJKE INSECTEN IN 1958 91 

digden. Wij meenden, dat deze mosmijten massaal uit het Sphagnum of de bos¬ 

grond te voorschijn kwamen, hieruit verdreven door de voor hen abnormaal hoge 

temperatuur in de kas. Mogelijk hebben zij de hoogste punten uitgezocht om zich 

daar te handhaven (zie Anthurium). 

Raapstelen 

De reeds van platte daken genoemde springstaart Deuterosminthurus hicinctus 

Koch werd eind april in de omgeving van Nijmegen schadelijk aan raapstelen. 

Het schadebeeld van deze springstaart is karakteristiek, nl. kleine, uitgevreten 

plekjes, waarvan alleen de opperhuid blijft staan, zg. venstervreterij. 

Rhododendron 

Een minder gewone witte vlieg, Dialeurodes chittendenï Laing, beschadigde 

Rhododendron-struiken te Vorden. Deze soort, die blijkbaar zeldzaam is in Neder¬ 

land, leeft op gladbladige Rhododendron-soorten. In ons land treedt vermoedelijk 

een generatie per jaar op. 

Zeer talrijk was deze soort volgens de jaarverslagen van de P.D. in het Nat. 

Park ,,De Hoge Veluwe” in de jaren 1937 en 1938. 

Lit.: Müller, K. J., 1956, in Sorauer, Handb. .d Pflanzenkrankh. Tier. 

Schädl. 3 : 342. 

Versl. en Meded. v. d. Plantenz.k. D. over 1937 en 1938. 

Tarwe 

Omstreeks begin juli ontvingen wij van de assistent van de landbouwvoorlich- 

tingsdienst, de heer W. P. Pelkmans, tarwe uit de gemeente Ubbergen, aangetast 

door een in ons land tot dusver onbekende galmug. Wij stelden vast, dat wij hier 

te doen hadden met een aantasting van de soort Haplodiplosis equestris Wagner, 

voor zover dit althans aan de larven en het beschadigingsbeeld met zekerheid was 

te bepalen. De galmuggen zetten tussen half mei en half juni de eieren op de 

bladeren af. De larven, die spoedig uitkomen, vestigen zich tussen stengel en 

bladschede, alwaar typische langwerpige zadelvormige gallen ontstaan waarin 

zij leven, beschermd door de bladschede. Eind juli begeven de volgroeide lar¬ 

ven zich in de grond, waar zij de winter doorbrengen. In de grond vindt de 

verpopping in het voorjaar plaats. De schade die deze galmuggen aan de planten 

veroorzaken, schijnt vooral afhankelijk te zijn van de conditie van het gewas. In 

vele gevallen vindt geen vruchtzetting plaats. Bij gunstige groeiomstandigheden 

en geringe bezetting gaat volgens Barnes een groeistimulerende werking van de 

gallen uit. De aangetaste aren worden hierdoor forser, ten koste van de gezonde 

stengels van dezelfde plant. 

In de gevallen die wij hebben gezien, was de schade zo ernstig, dat het grootste 

deel van de aangetaste stengels door rotting van de omgeving van de gal afstierf. 

Behalve uit Ubbergen ontvingen wij dezelfde gallen uit Duiven bij Zevenaar. 

Aldaar deed zich een zeer ernstige aantasting voor, ongeveer 60 ha tarwe ging 

te gronde en leverde een volledige misoogst op. Ter plaatse bleek ook gerst in 

dezelfde mate aangetast te zijn. Verspreid werd een zeer lichte aantasting van 

haver gevonden. Naar aanleiding van deze merkwaardige nieuwe beschadiging van 

tarwe werd een landelijke enquête ingesteld door de P.D. Het resultaat hiervan 



92 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 19, 1.V.1959 

was, dat het voorkomen van deze gaining ook in de Haarlemmermeer kon worden 

aangetoond. 

Opvallend is het feit, dat deze aantasting op vele plaatsen in Europa, o.a. in 

Engeland en Duitsland, regelmatig wordt waargenomen. Assistenten van de 

Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst deelden mede, dat zij de beschadiging reeds 

verleden jaar hebben gezien, doch deze vanwege de geringe omvang nog niet ver¬ 

meldenswaard achtten. 

Aangezien volgens de literatuur de schade in de ons omgevende landen niet 

veel te betekenen heeft, is omtrent de bestrijding weinig positiefs bekend. De 

enige maatregel die wordt aangegeven, is diep ploegen. In verband met de ernst 

van de aantasting in ons land zullen het volgend jaar in de vliegtijd van de mug¬ 

gen proeven worden genomen met verschillende insecticiden. 

Lit.: Barnes, H. F., 1956, Gall midges of economie importance, cereal crops, 

7 : 86—89. 

Hennig, W. 1953, in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. Tier. Schädl. 5 

(1): 51. 

Uien 

Uit Randwijk werd de spintmijt Petrobia latus Ham. ingezonden. Zij bleek daar 

op uien talrijk voor te komen en veroorzaakte lichte schade aan het gewas. Deze 

spintmijt leeft op de grond en voedt zich voornamelijk op eenzaadlobbige planten 

zoals grassen en bolgewassen. Ook worden zij wel eens gevonden op lucerne. 

In de U.S.A. zijn uien ook als voedselplant van deze soort bekend. In Europa is 

deze mijt niet van economische betekenis. In Amerika echter zijn verscheidene ge¬ 

vallen geconstateerd van ernstige schade aan tarwe. 

Vlas 

Van het Nederlands Vlas Instituut ontvingen wij een monster geroot vlas uit 

Zeeuws-Vlaanderen, waarin kevertjes voorkwamen. 

Wij hadden hier te doen met het mestkevertje, Aphodius contaminates Herbst. 

Dit insekt bleek massaal voor te komen in pas geroot vlas, dat op hopen te dro¬ 

gen was gezet. Merkwaardig genoeg beschadigden de kevertjes de vezel. Onder 

normale omstandigheden leeft dit insekt in menselijke, voorts in koeie- en paarde- 

uitwerpselen. Zeer waarschijnlijk is de typische mestachtige geur de oorzaak ge¬ 

weest, dat de kevers massaal op het gerote vlas afkwamen. Ook de neiging van de 

kevers om zich in de herfst te verbergen tussen plantenafval kan hier van beteke¬ 

nis zijn geweest. Het is mogelijk, dat deze Insekten, die over krachtige graafpoten 

beschikken, bij het delven in het gerote vlas, de nog weke vezels beschadigd 

hebben. 

V fiesta 

Uit Aalsmeer verkregen wij van een bromelia, Vries ia nana, de schildluis Ab- 

grallaspis palmae Morg. et Ckll. Deze schildluis komt in alle tropische gebieden 

voor. In Europa wordt de soort gevonden in kassen, vooral op palmen en Brome- 

liaceae, waaraan soms belangrijke schade kan ontstaan. Voor zover ons bekend is, 

werd deze soort tot dusver in ons land nog niet gevonden. 
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Wilg 

In de omgeving van Susteren (L.) ontstond schade aan wilgen, doordat top¬ 

pen af stierven en takken gemakkelijk afbraken. Wij hadden hier te doen met een 

aantasting door de larven van de bladwesp Janus luteipes Lep. Deze bladwesp, 

die zijn verspreidingsgebied heeft in Midden- en Zuid-Europa, is in ons land nog 

niet als schadelijk waargenomen. 

De larven, die in het inwendige van de loten van Salix en Populus leven, 

vreten hierin vanaf de top in benedenwaartse richting. De aangetaste takgedeelten 

sterven af en breken gemakkelijk op de plaatsen waar de grotere larven zich be¬ 

vinden. Van buitenaf is de aantasting te herkennen aan een spiraalvormig om de 

tak heenlopende verdikking. 

Lit.: Francke-Grosman, EL, 1953, in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. 

5 (2), Lief. 1 : 177. 

New cases of synonymy in Indomalayan Scolytids*) 

by 

L. G. E. KALSHOVEN 

Blaricum, Netherlands 

Diamerus ritsemae (Eichh.) 1886 = D. ni gres eens Egg. 1936, n. syn. 

A cotype of Diamerus nigrescens Egg. in my collection, dated Baturraden, Java, 

7.VII.1929, leg. F. C. Drescher, is identical with the type of Acanthurus ritsemae 

Eichh. from N.E. Sumatra, Serdang, Tandjong Morawa, leg. Hagen (no year) in 

the Leiden Museum. However, the first is a female, 4.5 mm in size, whereas the 

type is a male. I have another $ , 5 mm in size, from Java, Mount Muriah, Tjolo, 

700—1000 m, leg. P. H. van Doesburg. Both my specimens which are in the 

same good condition as the type will be placed in the Leiden Museum. 

The species was cited by Hagen (1890, p. 235) in his faunistic survey of 

Deli, East Coast of Sumatra. 

Diamerus curvifer Walk. 1859 = Acanthurus spinipennis Eichh. 1886, n. syn. 

Eggers already suggested this synonymy in his paper of 1923 (p. 392). The 

comparison of specimens identified with curvifer Walk, by Eggers, Schedl and 

Wood in the collections at hand, with the two types of spinipennis from Sumatra, 

mentioned by Eichhoff and present in the Leiden Museum has convinced me 

that spinipennis indeed must be sunk into synonymy. 

N.B. There are 3 specimens in my collection, dated Chittagong, Assam, C. F. 

C. Beeson, ex Ficus religio sa, VI. 192 5 and carrying the label Diamerus dis similis 

Hag., C. F. C. Beeson det. They are not distinguishable from D. curfiver Walk. 

Hagedorn (1909) described his species from one specimen from Assam. It is 

not known whether Beeson studied the type, nor whether he decided later on the 

species’ identity with curvifer. However it is noteworthy that Beeson does not 

*) The author gratefully acknowledges that the preparation of this paper has been made 
possible thanks to a grant received from the Netherlands Organization for the Advancement 

of Pure Research (Z.W.O.). 
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list D. dis similis in his handbook of 1941 and that Ficus religio sa is mentioned 

under the host-trees of D. cur viper and not of any other species. 

Ips sumatranus (Strohm.) 1908 zz I. latedeclivis Schedl 1942, n. syn. 

Specimens in my collection with the dates mentioned by Schedl for his types 

of latedeclivis, viz. Djember, XI. 1919, were identified by Sampson in 1924 as 

Acanthotomicus sumatranus Strohm., described from a single male from Palem- 

bang, S. Sumatra. The elytral sculpture of my male specimens agrees with the 

rough sketch given by Strohmeyer, and the two diagnoses of the male by this 

author and by Schedl do not show any important differences. Strohmeyer’s 

type was probably lost when his house was blown up during World War I, as 

Forstrat Eggers informed me in 1926. Although I have no specimens from the 

type locality I see no good reason why the Dj ember specimens should not be 

identified with sumatranus Strohm., as Sampson did. The species has been found 

to live as a secondary barkborer in Ficus logs in lowland forest, and may therefore 

have a much wider distribution than East Java. 

Xyleborus uniseriatus Egg. 1936 zz X. verax Schedl 1939, n. syn. 

I have compared 1/ a type of uniseriatus Egg., being darkbrown in colour while 

the author mentions ’pechschwarz’ in his description, from Baturraden, Mount 

Slamat, Java, X.1927, leg. F. C. Drescher (Amsterdam Museum), 2/ a specimen 

from Tapos, W. Java, 800 m, IX. 1933, identified for me by Prof. Schedl as uni¬ 

seriatus Egg., 3/ a specimen labelled Xyleborus verax n.sp. det. K. E. Schedl, 

Tapos 11.1933, and 4/ a duplicate specimen with the same dates as the latter, 

these specimens having a brown pronotum and blackish elytra, and I did not find 

structural differences. The diagnoses of Eggers and Schedl also agree in all the 

main points. Moreover, the hostplants found by Drescher and me belong to allied 

species. I feel justified therefore in considering the species identical. 

X. resectus Egg. (nomen novum proposed in 1927 for abruptus Egg. 1923 

preocc.) zz X. opacicauda Egg. 1940, n. syn. 

The comparison of the type of 'abruptus Haged. n.sp. 1910’ with additional 

label abruptus Egg. 1919, collected in S. Sumatra, Bengkulen, bv Leembrugge 

(Leiden Museum) with a specimen in my collection identified with opacicauda 

Egg. by Schedl, showed that they are identical. 

In his diagnosis of opacicauda Eggers points out differences with X. versicolor 

Samps, with which the species is evidently allied, but he does not refer to his 

own former species, of which he apparently had no more examples at his disposal. 

The type of opacicauda is not present in the Amsterdam Museum as mentioned 

by Eggers. However there is a specimen with the same data as those given for 

the type, viz. Baturraden, Java, G. Slamat, VIII. 1927, leg. F. C. Drescher, which 

has a cotype label ’Xyleborus punctipennis Eggers 1928’. This is a nomen nudum 

as Prof. K. E. Schedl kindly informed me. 

There are additional specimens from the type locality, collected by Drescher in 

1930 (AM). 
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X. setulosus Egg. 1940 = X. barbatogranosus Schedl 1942, n. syn. 

Eggers described his species from my sample Sc.68a, collected at Bogor, Java, 

and Schedl his species from specimens of my sample Sc. 68 from Sumatra and 

additional specimens from Java, Bogor, without sample number. From the 

comparison of the diagnoses it is evident that the species are identical. 

X. myristicae Schedl 1939 = X. brevipilosus Egg. 1940, n. syn. 

Some of the specimens in my collection, which agree completely with a cotype 

of myristicae Schedl, are labelled: Java, Pekalongan, Pemalang ( = localities), 

walikoekoen (=: name of host tree), Fr. A. T. Th. Verbeek, 1928 nr. 475. 

These data are the same as those given by Eggers for the types and cotypes of his 

brevipilosus. The identity between these species was further checked by the 

comparison of the diagnoses, and finally by the comparison of specimens with the 

same dates as the types of brevipilosus from my collection with Eggers’s type of 

brevipilosus in the U.S. National Museum, Washington, kindly carried out by 

Dr. W. H. Anderson. There is no cotype of brevipilosus in my collection, in 

contrast to Eggers’s statement. 

X. punctatissimus Eichh. 1880 = X. spatulatus Blandf. 1896, n. syn. 

The type of punctatissumus Eichh. (Leiden Museum) and single specimens 

identified as punctatissimus Eichh. by Eggers, and as spatulatus Blandf. by 

Hagedorn and by Sampson, present in Leiden, Amsterdam and in my own 

collection, all have the same very characteristic habitus. The diagnoses also con¬ 

form, so that it is safe to conclude that they are synonymous. 

X. cylindrotomicus (Schedl) 1939 = X. jucundus Schedl 1954 (nomen no¬ 

vum for X. truncatellus Schedl 1942). 

The particulars given by Schedl about the origin of the specimens of both 

species which he had before him (see Schedl 1939 : 40, 1942 : 6 and 35, 1951 : 

79/80) indicate that they belong to three samples, all collected during research 

work on a case of large-scale ’premature death’-disease of clove trees — Eugenia 

aromatica\ Indonesian : tjengkeh; Dutch : kruidnagel -— in the Bengkulen district 

of S.W. Sumatra. The first sample was taken by Dr. H. R. A. Muller in the 

groves south of the town of Bengkulen, 23.VI.1931, the second on Poelau Pisang, 

a small island off the coast opposite to Kroë, by the agricultural officer Hirsch, 

V.1934, and the third in the groves near Manna (or Mana), located between 

Bengkulen and Kroë, by myself on 25.IX. 1934. In this light and with regard to 

the striking conformity in the descriptions I feel justified in concluding that the 

single 9 type of truncatellus is an unusually small form of cylindrotomicus, 

measuring only 1.7 mm against 2.03—2.27 mm for other specimens in the series. 

The figure given as 1.7 mm was not due to a clerical or typographical error, as 

Professor Schedl kindly assured me. 

Another example of a peculiar small form existing side by side with the typical 

form in the same region is known from X. discolor Bldf, viz. the var. postice- 

striatus Egg. (see Schedl 1958). 

The single $ type of truncatellus is identical with the $ of cylindrotomicus. 
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The indication, ’buiten op stam’ found by Schedl on the original labels, means 

that these males were moving on the outside of the trunks and limbs of the clove 

trees. 

I have already mentioned the species, which is a borer in twigs and branches 

of the clove trees, as an unidentified Xyleborus sp. in a paper of 1936. 

X. cinchonae (Veen) 1897 =z emarginatus Eichh. 1878, n. syn. 

In 1923 Sampson identified specimens of my sample Sc. 27 as X. dentatus 

Bldf., presumably after comparison with Blandford’s types of this species from 

Ceylon, in the British Museum, measuring 3.0—3.3 mm. In 1924 I saw what 

appeared to be identical specimens labelled by Eggers X. cordatus Hag. in the 

Drescher collection then still in Bandung, Java. X. cordatus had been described 

in 19O8 from specimens 4 mm in size from the Mentawai Island (off Sumatra’s 

West Coast) and was synonymised by Eggers with emarginatus Eichh. — from 

Burma, 4 mm — in 1929. Much later I received specimens of apparently the same 

beetle, partially labelled X. emarginatus Eichh., partially X. cinchonae Veen, by 

Schedl. Recently I compared these specimens and several duplicates, collected in 

different localities in Java, with the types of Tomicus cinchonae Veen and 2 

specimens from Sumatra (Leiden Museum) which had been used by Eggers for 

his redescription of cinchonae in 1923, and all these appear to me to belong to 

the same species. There are some differences in size, which ranges from 3.2—4.0 

mm and in the development of the small spines on the declivital margin, but they 

remain within the limits of variability, which appear to be rather wide as in other 

species of the emarginatus group. Schedl (1951 p. 45) has already drawn at¬ 

tention to the differences in size in the series of specimens from Mount Slamat 

and Mount Tangkuban Prahu from the Drescher collection, which he all iden¬ 

tified with cinchonae. Eggers did not compare cinchonae in the redescription 

with emarginatus, but mentions relationships of a close nature with X. excesus 

Bldf. from Japan and in a lesser degree with X. fischeri Hag. from Sumatra. 

The male, 3 mm in size, of the species was described by Eggers from Hage- 

dorn’s cordatus specimens from Mentawai. Schedl (1951 p. 83) described the 

male as X. cinchonae giving its size as 2.5 mm. The $ specimens in my collection 

range from 2.55—3.4 mm in size, showing a still greater variation in this respect 

than the $ $ . 

It is to be hoped that the characters by which the species can be separated from 

dentatus Bldf., excesus Bldf. and fischeri Hag. — if they can be separated at 

all, — will be worked out by the taxonomists. 

Eccoptopterus sexspinosus var. multispinosus (Hag.) 1908 = sexspinosus var. 

pluridentatus Schedl 1939, n. syn. 

Schedl must have overlooked that the form with additional small spines on the 

declivital margin, which he found among my Sumatran specimens, had already 

been published by Hagedorn as occurring, side by side with the main form, in 

Sumatra as well as in Kamerun. The specimen which has been the model for the 

drawing of Eurydactylus sexspinosus Mots, on plate 6 in Hagedorn’s monograph 

on the Ipidae (1910) must have been an example of the variety, judging from the 

reproduction which is, however, rather schematic. 
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Some 9 specimens of the variety, all from Java, Bogor and its neighbourhood, 

are in my collection. 

APPENDIX 

Mr. F. G. Browne, who has lately been studying the Scolytids at the British 

Museum and who examined many specimens in the Leiden collection and my 

own collection during a recent visit to the Netherlands, has asked me to include 

a few additional cases of synonymy, found by him, in the present paper. The fol¬ 

lowing text has been written by Mr. Browne. 

Xyleborus circumcisus Samps. 1921 = X. obtusus Egg. 1923, n. syn. Brne. 

The type of circumcisus (Brit. Museum) has been compared with a Leiden spec¬ 

imen of obtusus labelled ’mit Type verglichen, Eggers’ and with fairly numer¬ 

ous specimens identified as obtusus by Schedl. They are all identical. 

Xyleborus nugax Schedl 1939 — X. pertuberculatus Egg. 1940, n. syn. Brne. 

The type of nugax is in the British Museum, and the type of pertuberculatus in 

the Leiden collection. They cannot be distinguished. 

Streptocranus capucinulus Schedl 1942 = S. penangensis Browne 1950, n. syn. 

Brne. The type of penangensis matches a specimen labelled ”X. kalshovenï’ by 

Sampson in the British Museum. The latter is a nomen nudum, but specimens 

from the same series were later described as S. capucinulus by Schedl. 
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De fossiele tracheaten van Teyler’s Museum 

door 

C. O. VAN REGTEREN ALTENA 

Op 8 april 1778 stierf te Haarlem kinderloos Pieter Teyler van der Hulst. 

Hij liet zijn vermogen en zijn huis na aan een stichting, die beheerd moest wor¬ 

den door een college van vijf directeuren. Aan hen werd onder andere opge¬ 

dragen de zorg en uitbreiding van Teyler’s verzamelingen en bibliotheek. Om 

deze waardig te huisvesten werd reeds in 1780 achter Teyler’s woonhuis aan de 

Damstraat een museum gebouwd. Honderd jaar later werd dit uitgebreid met 

een vleugel met ingang aan het Spaarne. Sinds 1885 is de palaeontologische col¬ 

lectie grotendeels ondergebracht in twee zalen van deze nieuwe vleugel. 

Zelf heeft Teyler nooit fossielen verzameld. Het was de eerste directeur van 

Teyler’s Museum, Martinus van Marum, die in 1784 aan Directeuren van de 

Stichting voorstelde de bestaande verzamelingen uit te breiden met een kabinet 

van mineralen en fossielen. Dit is een zeer gelukkig initiatief geweest, omdat 

daardoor in een tijd dat de belangstelling voor geologie en palaeontologie in ons 

land niet groot was, een verzameling is aangelegd, waarin zich veel objecten be¬ 

vinden die men thans vergeefs zou trachten te verwerven. 

Waarschijnlijk zijn de meeste fossiele tracheaten van Teyler’s Museum aange¬ 

kocht tijdens het conservatorschap (1837—1867) van J. G. S. van Breda. Deze 

was immers zeer geïnteresseerd in de twee vindplaatsen, waarvandaan het meren¬ 

deel dezer tracheaten afkomstig is: de lithografische steen van de omgeving van 

Solnhofen in Beieren (ouderdom: Malm) en de zoetwater-kalksteen van Oeningen 

in Zuid-Duitsland (ouderdom: Mioceen). Wat deze laatste vindplaats betreft had 

van Breda jarenlang het monopolie op alle fossielen, die er tevoorschijn kwa¬ 

men, hetgeen zowel zijn particuliere verzameling als die van Teyler’s Museum 

zeer ten goede kwam. 

Daar van Breda geen gelegenheid had zelf de door hem beheerde verzame¬ 

lingen te rangschikken en te catalogiseren, werd op zijn voorstel aan T. C. 

Winkler opgedragen dit werk op zich te nemen. Deze publiceerde een „Cata¬ 

logue systématique de la collection paléontologique” in zes afleveringen van 1863 

tot 1867. In laatstgenoemd jaar volgde Winkler van Breda op als conservator 

van het Mineralogisch-Palaeontologisch Kabinet en tijdens zijn conservatorschap 

(1867—1897) verschenen van zijn hand nog vijf supplementen op de „Catalogue 

systématique”. Van de tracheaten uit de lithografische steen is sprake in de vierde 

aflevering en in het tweede, derde en vijfde supplement, terwijl de insecten en 

spinnen uit het Mioceen van Oeningen en enkele uit afzettingen van dezelfde 

ouderdom van Radoboj (Kroatië) worden behandeld in de zesde aflevering van 

de catalogus. 

Tenslotte bezit Teyler’s Museum nog een kleine collectie in barnsteen inge¬ 

sloten tracheaten, die nooit is gecatalogiseerd, maar die door Winkler reeds wordt 

genoemd in zijn „Gids voor den bezoeker van de verzameling versteeningen” en 

zijn „Guide du visiteur de la collection paléontologique”, beide van 1887. 

Het wetenschappelijk belangrijkste deel van Teyler’s tracheaten-collectie is 

zonder twijfel de verzameling uit de lithografische steen. Winkler gaf hiervan in 
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1865 voor het eerst een lijst, waarin vier vijfden van het aantal exemplaren worden 

aangeduid als „Insecte sp. nov. ? à déterminer”. Waarschijnlijk waren de overige 

exemplaren gedetermineerd gekocht. Onder de Arachnoidea staat hier o.a. nog 

een serie van „Palpipes cursor Roth” gerangschikt, welke vorm thans tot de 

Crustacea wordt gerekend. 

Kort na het verschijnen van deze eerste lijst is dezelfde collectie van Solnhofen 

bewerkt door H. Weyenbergh Jr. Hij determineerde het grootste deel van de 

exemplaren en beschreef een vijftigtal nieuwe soorten. Helaas waren zijn inter¬ 

pretaties en beschrijvingen oppervlakkig en zijn figuren slecht, zodat zijn werk 

revisie behoefde en ten dele heden ten dage nog behoeft. Weyenbergh’s pu¬ 

blicaties over deze fossielen verschenen in de jaren 1869 tot en met 1874. 

Tegen het einde van de vorige eeuw zond Winkler een deel van de tracheaten 

van Solnhofen ter bewerking aan F. Meunier, die ook weer enkele publicaties 

aan deze objecten wijdde en sommige van Weyenbergh’s fouten herstelde. Drie 

door Meunier beschreven soorten zijn op exemplaren in Teyler’s Museum ge¬ 

baseerd. Winkler gaf een lijst van Meunier’s determinaties in het vijfde sup¬ 

plement op zijn catalogus. Hij verwijst hierin onder nieuwe nummers naar de ob¬ 

jecten, die ook Weyenbergh eens behandelde, zonder de oude nummers te ver¬ 

melden. Daar de exemplaren genummerd, doch ongeëtiketteerd in de verzameling 

liggen en Winkler op de voorwerpen de oude nummers door nieuwe verving, 

heeft het veel speurwerk gekost eer vrijwel alle typen van Weyenbergh weer 

terug waren gevonden. Een gelukkige omstandigheid was hierbij, dat Meunier 

gewend was zijn commentaren, in breed handschrift, achter op de voorwerpen te 

schrijven en daarbij vaak het (oude) catalogusnummer vermeldde. 

Op verschillende plaatsen blijkt uit Handlirsch’ „Die fossielen Insekten”, dat 

de schrijver een aantal van Weyenbergh’s typen in Teyler’s Museum gezien 

moet hebben. Ook in dit standaardwerk zijn dus enkele van Weyenbergh’s ver¬ 

gissingen hersteld (bijvoorbeeld wordt de „pop van Sphinx snellenï’ als het 

achterlijf van een crustacee herkend), maar van een grondige revisie is ook hier 

weer geen sprake. Vier door Handlirsch gegeven nieuwe namen zijn op ob¬ 

jecten in Teyler’s Museum gebaseerd. 

Bij de nadering van het IXe Internationale Entomologisch Congres te Amster¬ 

dam ben ik mij voor Teyler’s tracheaten gaan interesseren, omdat ik leden van 

dat congres, die belangstelling voor palaeoëntomologie hadden, deze collectie wil¬ 

de kunnen tonen. Toen bleek hoezeer Teyler’s tracheaten uit de lithographische 

steen een revisie behoefden. In enkele gevallen kon ik deze later zelf geven, maar 

het meeste moest gebeuren door specialisten in de groepen, waartoe deze dieren 

behoren. Voor sommige groepen zijn sindsdien specialisten bereid gevonden deze 

revisie op zich te nemen. 

Reeds vóór genoemd congres had A. Petrunkevitch, die Europa rondreisde 

om typen van fossiele Arachnoidea te bestuderen, Teyler’s Museum bezocht, 

omdat het de enige pseudoscorpionide en de enige phalangide uit het gehele Meso- 

zoicum zou bezitten: Chelifer fossïlis Weyenbergh en Hasseltides primigenius 

Weyenbergh. Petrunkevitch toonde van eerstgenoemde aan dat het een anomure 

crustacee is, terwijl hij laatstgenoemde oorspronkelijk als een phalangide uit de 

onderorde Laniatores wilde handhaven. Later heeft hij zich echter laten over- 
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tuigen, dat deze soort is gebaseerd op een slecht geconserveerd exemplaar van de 

steelloze zeelelie Sacco coma bajeri (König). 

Tijdens het congres bleek, dat de heer F. J. Manning graag onze Pseudosiri- 

cidae wilde revideren, waartoe de typen van enkele door Weyenbergh als leden 

van het geslacht Sphinx beschreven soorten behoren. Dit onderzoek is sindsdien 

voltooid, maar wij wachten nog op de publicatie van. de resultaten. Teyler’s 

Ephemeroptera van Solnhofen werden kort geleden door G. Demoulin aan een 

hernieuwd onderzoek onderworpen, waarover hij in 1953 en 1955 publiceerde. 

Ter tegemoetkoming aan specialisten, die het materiaal uit andere orden onder 

handen zouden willen nemen, wordt thans een kaartsysteem samengesteld, dat 

voor elk catalogusnummer (exemplaar) alle literatuur aangeeft. 

Wat de verzameling uit het Mioceen van Oeningen en Radoboj betreft, hiervan 

is een groot aantal oorspronkelijke etiketten bewaard gebleven. Het handschrift 

op deze etiketten is, zoals Dr. M. A. Lieftinck enige jaren geleden door ver¬ 

gelijking in Zurich kon vaststellen, dat van de bekende Zwitserse palaeontoloog 

O. Heer. Deze beschreef de insectenfauna uit de zoetwater-kalk van Oeningen 

en Radoboj en één van zijn typen, van Alydus pulchellus, een hemipteron, is in 

Teyler’s Museum. De determinaties in Winkler’s catalogus zijn van Heer’s 

etiketten overgenomen. Sinds 1867 werd alleen de determinatie van een der beide 

spinnen in deze collectie door Petrunkevitch van „Tegenaria spec.” gewijzigd 

in: ,,Agriopidae gen.? spec.? 

Ook onze barnsteen-collectie bevatte een spin, die de belangstelling van 

Petrunkevitch trok. Op zijn vraag of het hier zeker echte Baltische barnsteen 

betrof, moest ik het antwoord schuldig blijven, omdat ik deze collectie onge- 

etiketteerd had aangetroffen. Petrunkevitch liet daarom de matrix van dit ob¬ 

ject chemisch analyseren, waarbij bleek dat het geen echte barnsteen doch kopal 

was, dat is jongere fossiele hars, van waarschijnlijk plistocene ouderdom, meestal 

uit Zuid-Azië of Oost-Afrika afkomstig. Het is dus zeer de vraag of deze col¬ 

lectie enig oud-tertiair insect, ingesloten in echte Baltische barnsteen, bevat. Dit 

zou slechts door chemische analyse zijn vast te stellen. 

Tenslotte volgt hier een zo volledig mogelijke lijst van de literatuur over fos¬ 

siele tracheaten in Teyler’s Museum. 
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Epirrhoë tristata L. In aansluiting op de mededeling van de heer Van Galen in Ent. 

Ber. 18 : 181 wil ik nog vermelden, dat de heer Flint en ik op 24 mei in de Montferlandse 

Bossen onder Zeddam twee exemplaren zagen, waarvan één werd gevangen. 

Enkele jaren geleden ving ik op licht in augustus een exemplaar te Deventer. De soort 

blijkt dus — zij'het lokaal — ook op enkele plaatsen in het middenoosten van ons land voor 

te komen. 

W. Oord, Potterstraat 16, Deventer. 
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Nieuwe galmuggen voor de Nederlandse fauna (II) 

door 

W. NIJVELDT 

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen 

In dit artikel worden een zestal Cecidomyiidae (Diptera) vermeld, die sinds de 

publicatie van het eerste deel in 1957 (15) als nieuw voor de Nederlandse fauna 

verzameld werden. Het zijn de volgende soorten: 

Lestremiinae: 

Campylomyza edwardsi Nijveldt. Wageningen, 21.IV. 1957. (10). Het be¬ 

treft hier een $ , dat gevangen werd in een vangkegel welke werd gebruikt voor 

fenologische waarnemingen aan de frambozeschorsgalmug (Thomasiniana theo- 

baldi Barnes). 

Itonididae: 

Coniophora graminicola Nijveldt. Kapelle, 13.VI.1956. (10). De larven van 

deze soort leven ten koste van de zich ontwikkelende jonge zaden van rietgras 

(Phalaris arundinacea L.). 

Dasyneura papaveris Winnertz. Klundert, 17. VII. 1958. H. P. Maas 

Geesteranus leg. De larven leven in zaadbollen van Papaver somniferum L. 

zonder deze noemenswaard te misvormen. Haar optreden is sterk afhankelijk van 

de aanwezigheid van Ceuthorrhynchus macula-alba Hbst., een snuitkever, die de 

gewoonte heeft om gaatjes in de zaadbol te maken. De galmugwijfjes zetten haar 

eieren bij voorkeur in deze gaatjes af. Winnertz (14) beschreef deze galmug, 

die hij opkweekte uit larven, gevonden in de zaadbollen van Papaver dubium L. 

en Papaver rhoeas L. in Duitsland. Tot nu toe is D. papaveris Winnertz vermeld 

uit Duitsland (14, 16), Engeland (1), Frankrijk (7) en Hongarije (8, 13). In 

Hongarije gaat het optreden van D. papaveris Winnertz op Papaver rhoeas L. 

vaak samen met Ceuthorrynchus albovittatus Germ. Ceuthorrhynchus macula-alba 

Hbst. schijnt aldaar slechts zelden op Papaver rhoeas L. voor te komen. 

Clinodiplosis lathyri Rübsaamen. Amsterdam, 21.V.1954. Op 11 september 

1953 werden de larven van deze soort gevonden in de peulen van Lathyrus odora- 

tus var. Cupido. De muggen verschenen in mei 1954. De peulen waren niet 

merkbaar misvormd. Rübsaamen (12) beschreef deze soort in 1914; hij vond de 

larven eveneens in de peulen van Lathyrus odoratus in Duitsland. Barnes (4) 

houdt het voor waarschijnlijk, dat deze soort identiek is aan Clinodiplosis pisicola 

Barnes (3), die hij als inquiline in de gallen van Contarinia pisi Winnertz (15) 

op Pisum sativum L. in Engeland vond. Behalve van Duitsland, Engeland en 

Nederland worden van Cl. lathyri Rübsaamen tot nu toe geen andere vindplaat¬ 

sen vermeld. 

Lestodiplosis heterobiae Barnes. Langbroek, 5.VII. 1958. In de Rijksproef¬ 

tuin voor griendcultuur bij Langbroek ontdekte ik de larven van Lestodiplosis 

heterobiae Barnes in de gallen van Rhabdophaga heterobia H. Lw. op Salix amyg- 

dalina L. (ras Zwarte Driebast). Het bleek, dat door de Lestodiplosis-larven on¬ 

der de Rhabdophaga-populatie een geduchte opruiming werd gehouden. Een aan¬ 

tal imagines kon uit deze larven worden opgekweekt. Barnes beschreef deze soort 
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in 1928 (2) als roofvijand van Rhabdophaga heterobia H. Lw. op Salix sp. in 

Engeland. Andere vindplaatsen zijn tot nu toe nog niet bekend. 

Arnoldiana quercus Binnie. Leur, Roozendaal, 26.VI.1958; Horst, 27.VI. 

1958. Door de larven van deze soort worden zwak ontwikkelde, enigszins rozet¬ 

vormige scheutgallen verwekt op Quercus robur L. (fig. 1). Binnie (5) beschreef 

deze galmug onder de naam Cecidomyia quer eus ; hij ontdekte de larven in scheut¬ 

gallen op Quercus robur in Schotland. De opgekweekte galmuggen vertonen veel 

overeenkomst met het verwante geslacht Macrolabis. Nadere gegevens over andere 

vindplaatsen ontbreken. Tot nu toe was in Nederland op eik nog slechts de soort 

cents van dit geslacht bekend, welke kegelvormige bladgallen maakt (6, 11). 

Infectieproeven hebben aangetoond, dat Tricholaba trifolii Rübs., die in deel 

1 (9) als inquiline in de gallen van Dasyneura leguminicola Lintner op rode 

klaver wordt vermeld, wel degelijk in staat is om zelfstandig de bloemhoofdjes 

van rode klaver aan te tasten; het ontstane aantastingsbeeld bleek gelijk te zijn 

aan dat van Dasyneura legumintcola Lintner. 

Summary 

This paper deals with six gall midges which are recorded as new for the fauna 

of the Netherlands. Notes are given on biology, locality, dates of collection and 

host plant or prey. It is remarked that Tricholaba trifolii Riibs. (9) is able to 

infest the flower heads of red clover and then causes the same injury as Dasyneura 

leguminicola Lintner. 
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Some Observations on the effect of E 58 powder (Bacillus 

thuringiensis Berliner) on Malacosoma neustria L. (Lepid.) 

by 

E. N. G. VAN DAMME and P. A. VAN DER LAAN 

Laboratory of Applied Entomology, Amsterdam 

(Summary) 

Some preliminary experiments with E 58 powder, derived from the strain E 58 

of Bacillus thuringiensis were done with tent caterpillars (Malacosoma neustria). 

Sprays with 0.25 and 0.5% powder gave 80 to 90% mortality after 10 to 13 

days of the second, third and fourth larval stages. The results were obtained after 

feeding with sprayed food; less effect was obtained by spraying the caterpillars 

only. The susceptibility of all stages was about the same. The larvae stopped 

feeding almost immediately after treatment. 

The same effect was found in out-door experiments in large cages round about 

small apple trees. 

Though no great expectations should be based on these very preliminary re¬ 

sults, it is clear that continuation of these experiments must be encouraged. 

The E 58 powder is a highly specific insecticide which is absolutely harmless to 

all animals and plants, so far tested, save some species of Lepidopterous larvae. 

Ruil. De heer Boro Mihljevic, Sarajevo, Skenderija 24a, Jugoslavia, biedt vlinders uit 

zijn land (vooral Erebia en andere dagvlindersoorten) en Coleoptera (Procerus gigas en 

Aphodius conjugatus) in ruil aan tegen soorten uit de genera Papilio, Thais, Dor it is, Par- 

nassius, Colias en andere. Correspondentie in de Duitse taal. — Lpk. 
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Enkele notities over nieuwe vindplaatsen van wantsen 

Noord-Holland boven het Noordzee-kanaal 
door 

J. H. WOUDSTRA 

Halosalda lateralis Fall. Buitenhuizen: 5 exemplaren van met spaarzame 

grassen en paardestaarten begroeide kleigrond. Vangdatum 29-VIII. 58. 

Saldula pilo sella Thms. Zaandam, 1 $ , vangdatum 27. IX. 58. 

Phytocoris re uteri Saund. 13.VII.52 1 $ enl 9 tegen stam van goudenregen 

in mijn tuin te Zaandam. 

Teratocoris antennatus Boh. Zaandam, 28.VII en 21.VIII.57, 3 $ $ en 2 $ $ . 

De wijfjes werden gesleept van Phragmites, terwijl de mannetjes tussen deze 

planten op het water werden gevonden. 

Systellonotus triguttatus L. IJmuiden, 24 en 25.VI.54, 12 $ $ en 3 9 $ • De 

mannetjes werden gesleept van Luzerne, terwijl de wijfjes tussen deze planten 

liepen over mierennesten. 

Hydrometra stagnorum L. Zaandam, 4.IX en 11.IX.55, 3 $ $ en 6 9 9 , alle 

macroptere exemplaren op het water van klein slootje langs Provinciale weg. 

Nysius ericae Schill. 1 9 en 1 $ tezamen in een kuiltje op een zandig ter¬ 

rein te Buitenhuizen aan het Noordzee-kanaal, vangdatum 18.IX.54. Daarna niet 

meer waargenomen. 

Piesma quadrata Fieb. Zaandam, 2.VI.57 1 exemplaar op brandnetel. Waar¬ 

schijnlijk een verdwaald voorwerp, daar deze soort in augustus 1958 in grote aan¬ 

tallen werd gevonden op een gedempte oude balkenhaven onder Chenopodiaceeën. 

Odontoscelis juliginosa L. Wijk aan Zee, juni 1952, 1953 en 1954. 7 9 9 en 

2 $ $ , 1 exemplaar werd gevonden lopend over een duinpaadje, terwijl alle an¬ 

dere te voorschijn werden gehaald uit het zand enkele centimeters onder de opper¬ 

vlakte aan de voet van zeer kleine planten van Er odium. 

SSjiiiii 
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Gnathoconus albomarginatus Gze. Zaandam, 26.VII.55, 13.V.56 en 2.VI.57, 

5 $ ■ $ en 2 $ $ onder Galium aparine op braakliggend land tussen weilanden. 

Deze soort schijnt zich dus hier in het veen te kunnen handhaven, gezien de 

vangdata in drie opeenvolgende jaren. 

Hallodapus rujescens Burm. Bij het vangen van Lepidoptera op de P.W.N.- 

terreinen in Heemskerk met een kwikdamplamp kwam in de nacht van 30.VI. op 

1.VIL57 een macropteer mannetje van bovengenoemde wants op het doek. Deze 

vangst is voor de soort al een zeldzaamheid, want voordien zijn slechts 2 bra- 

chyptere exemplaren uit Nederland gemeld, n.l. 1 brachypteer 1.IX.51 te 

Otterloo, en 1 brachypteer $, 11.VIII.54, Hulshorst, beide leg. W. H. Grave- 

STEIN. 

De bovengenoemde vangst betreft dus het eerste macroptere exemplaar uit 

Nederland. Volgens de literatuur worden de dieren gevonden in mossen tussen 

heide alsmede in gezelschap van mieren, zodat om de wantsen in hun biotoop te 

kunnen vangen dus allereerst naar heide moest worden gezocht. Deze komt in 

de naaste omgeving van Heemskerk vanwege de kalkrijke bodem tamelijk zeld¬ 

zaam voor, welke omstandigheid het zoeken vergemakkelijkte. Op 20.VI.58 wer¬ 

den alle bekende Calluna-mndplaatsen in de omgeving, gelegen op een afstand 

van ca. 1 km van de lichtplaats in 1957, bezocht. Er vielen echter geen Halloda¬ 

pus-exemplaren te ontdekken. Een terreintje bij Bakkum (eveneens van het P.W. 

N.), ca. 6 km van de lichtplaats gelegen, leverde meer succes. Het bevond zich 

in een vlak duinterrein aan een bosrand en was ontstaan door gedeeltelijke af¬ 

graving van de kalkrijke bovenlaag, waardoor zich een vegetatie van kalkminnen- 

de en kalkvliedende planten dooreen kon ontwikkelen. De daar aanwezige heide 

bestond uit een vijftigtal pollen, omgroeid met mossen en kruipwilg, waaruit na 

lang zoeken een vijftal larven te voorschijn kwamen in diverse stadia van ontwik¬ 

keling. Deze larven werden in een glazen potje gedaan en dagelijks van verse 

heide voorzien, in de hoop dat dit de voedselplant van het dier zou zijn. Inder¬ 

daad werden ze reeds op de eerste avond zuigend aan de heide aangetroffen. De 

eerste vervellingen tot imago leverden op 27.VI.58 1 9 en 1 $ op. Daarna op 

28.VI.58 1 $ en op 1.VII.58 1 $ en 1 $ . Intussen werden bij een tweede be¬ 

zoek aan de vindplaats op 28.VI.58 nog 5 larven gevonden, waaruit op 1.VII.58 

1 Ç en op 11.VII.58 nog 3 $ $ en 1 $ als imago te voorschijn kwamen. Ten¬ 

slotte werden op 5.VII.58 nog 2 volwassen $ $ en 6 volwassen $ $ bemach¬ 

tigd. In totaal dus 18 exemplaren, echter alle brachyptere voorwerpen. Zo vlot als 

het opkweken van de larven geschiedde, zo slecht verging het de volwassen exem¬ 

plaren, daar deze binnen een week stierven. Zouden de volwassen dieren mis¬ 

schien tot een gedeeltelijk carnivore levenswijze overgaan ? De imago’s werden 

n.l. zowel aan de heide als aan dode exemplaren zuigend aangetroffen. Op de 

vindplaats kwamen de dieren zeer verspreid voor en alleen in die heidepollen 

waar ook mieren aanwezig waren. In de pollen waarin zich geen mieren bevonden, 

was ook geen Hallodapus te ontdekken. Het voorkomen bij mieren stemt dus over¬ 

een met de desbetreffende mededelingen in de literatuur. De gevonden mieren 

behoorden tot de soort: Myrmica ruginodes. 

Zaandam, Noordse Bos 13. 
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Three new mesostigmatic mites associated with Millepedes 

in Indonesia 

by 

G. O. EVANS and J. G. SHEALS 

Department of Zoology, British Museum (Natural History) 

In the course of an examination of a series of polydesmoid millepedes col¬ 

lected in Indonesia by the late Mr. A. H. G. Alston several mites were noticed in 

the spiracular depressions of the animals. Further examination revealed that three 

undescribed species of Lasioseius (sensu Evans, 1958) were involved and it was 

noted that the outlines of the bodies of the mites conformed closely to the shapes 

of the spiracular depressions in which they were found. Thus, the spiracular 

depressions of Platyrrhachus mirandus Pocock were occupied by Lasioseius poly- 

desmophilus sp. n. and Lasioseius frontalis sp. n., and the shape of these mites 

corresponded closely to the broadly oval spiracular depressions of the millepede. 

Similarly, the long and narrow spiracular depressions of ”Phyodesmus” sp. near 

suhlimhatus Silvestri were occupied by the elongated Lasioseius angustus sp. n. 

The type material is deposited in the collections of the British Museum (Natu¬ 

ral History). 

Family Aceosejidae Baker and Wharton 

Lasioseius polydesmophilus sp. n. 

Female: Dorsal shield (fig. 1) 475^ in length and 285y, wide at the broadest 

point. The anterior half of the shield carries twenty two pairs of simple setae and 



108 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 19, 1.VI.1959 

the posterior portion the usual fifteen. The marginal series lie on the interscutal 

membrane. The anterior border of the shield is more heavily sclerotized than the 

remainder and, in the region of j4 and j5, the shield carries a median elevation 

with elongate oval depressions on either side. 

Ventrally (fig. 2) the shields are well sclerotized. The sternal shield has three 

pairs of setae and two pairs of pores, the metasternal shields, which carry a seta 

and a pore, being discrete. The genital shield is broad (66g in breadth and 95g in 

length) and is not markedly truncated posteriorly. The ventri-anal plate (130g in 

length) carries three pairs of pre-anal setae. The gnathosoma is normal; the tectum 

trispinate, and both digits of the chelicerae are multi-dentate. 

Male: Unknown. 

Locality: A single female (Holotype: 1958 : 7 : 16 : 1) in the spiracular 

depressions of Platyrrhacus mir and us Pocock, collected by the late Mr. A. H. G. 

Alston at Lembah Anai, Sumatra. 

The chaetotaxy and sclerotization of the dorsum and the venter of this species 

are typical of the genus. This species may be distinguished from other members of 

the genus by the presence of the elongate-oval depressions and median dorsal 

elevation in the region of j4 and j5. 

Lasioseius frontalis sp.n. 

Female: Dorsal shield (fig. 3) 528g in length and 308g wide at the broadest 

point. The anterior half of the shield carries twenty two pairs of simple setae and 

the posterior part bears the usual fifteen. The anterior margin of the shield is 

drawn out into a blunt prow which bears a pair of stout spine-like setae. A median 

elevation extends forwards from seta J3 to a point near seta j3. 

Ventrally (fig. 4) the shields are well sclerotized. The sternal shield is 

ornamented and bears three pairs of setae, the metasternal plates, each carrying a 

seta and a pore, being discrete. The genital shield is broad (82g wide at the base) 

and truncated. It bears a reticulated pattern. The ventri-anal shield (approx. 120g 

square) bears four pairs of setae in addition to the anal series. Five small plates 

are located between the genital and ventri-anal shields and the metapodal plates 

are trapezoid in outline. 

The ventral chaetotaxy of the gnathosoma is normal (fig 5) and the tectum is 

trispinate, the lateral processes being serrated externally (fig. 6). The chelicerae 

(fig 7) are dentate, the fixed digit having seven, and the movable digit three 

teeth. No pilus dentilis was visible. The femur of leg I (fig 8) bears three stout 

spines on its dorsal surface. All the legs have well deveoped claws with lobate 

pulvilli. Coxae II and III each bear a blunt spur and tarsi II—IV bear two stout 

setae ventrally (fig 9). 

Male: unknown. 

Locality: Two females (Holotype: 1958 : 7 : 16 : 2; Paratype: 1958 : 7 : 

16:3) in the spiracular depressions of Platyrrhacus mirandus Pocock, collected 

by the late Mr. A. H. G. Alston at Lembah Anai, Sumatra. 

This species shows some divergence from the more typical forms of Lasioseius, 

notably in the from of the anterior border of the dorsal shield, the reduction in 



THREE NEW MITES FROM INDONESIA 109 

Figs. 3—9- Lasioseius frontalis sp.n., female. 3. Dorsum. 4. Venter. 5. Ventral aspect of 

gnathosoma. 6. Tectum. 7. Chelicera. 8. Ventral aspect of femur I. 9. Tarsus II. 

the number of marginal setae, and in the presence of sclerotized ridges or spurs 

on coxae II and III. 

Lasioseius angustus sp.n. 

Male: Dorsal shield (fig 10) 396g long and 190g wide at its broadest point. 

Anteriorly the shield narrows to a blunt point bearing a pair of stout vertical 

setae and the posterior half carries the usual fifteen. The anterior part of the shield 

has two small paired irregular elevations between setae )2 and j3, and the greater 

part of the shield is punctured. 

Ventrally (fig. 11) the shields are well sclerotized and the sterniti-genital shield 
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Figs. 10—13. Lasioseius angustus sp.n., male. 10. Dorsum. 11. Venter. 12. Chelicera 
13. Tarsus IV. 

is reticulated. The ventri-anal shield (12jx X 77 g, in its greatest dimensions) has 

an anterior projection and carries four pairs of setae in addition to the anal series. 

The chelicerae (fig. 12) are dentate, the fixed digit having seven teeth and a pilus 

dentilis, and the movable digit one tooth and a spermatophoral process extending 

from its base. All the legs have well developed claws and lobose pulvilli and tarsi 

II—IV (fig. 13) are armed with two stout spines, one located ventrally and the 

other ventro-laterally. 

F e m al e : unknown. 

Locality: Two males (Holotype: 1958 : 7 : 16 : 4; Paratypes: 1958 : 7 : 16 : 
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5) in the spiracular depressions of „Phyodesmus” sp. near sublimbatus Silvestri 

(det. Dr. C. A. W. Jeekel), collected by the late Mr. A. H. G. Alston at 

Permantang, Borneo. 

This species is readily distinguished from other members of the genus by its 

elongate form and the absence of marginal setae in the region of the posterior 

dorsal shield. 

Reference 

Evans, G. O., 1958, A revision of the British Aceosejinae (Acarina: Mesostigmata) Proc. 

Zool. Soc. Lond. 131 : 177—229. 

Stichel, Wolfgang, Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen, II, Europa. 

Bij het verschijnen van het le Heft van Volumen 3 merk ik hoe snel de afleveringen 

elkaar opvolgen en hoezeer reeds de voltooiing van dit grote werk nadert. De grote familie 

der Miridae is afgesloten met Heft 25, waarin tevens geplaatst zijn: Addenda, Supplementa 

en Corrigenda, gevolgd door de „Liste der palaearktischen Hemiptera-Heteroptera”. Deze 

lijst zet zich voort in de afl. 26, 27, 28, terwijl in de laatste aflevering ook de alfabetische 

index is opgenomen, benevens enige afbeeldingen van bekende Heteropterologen. Van Vo¬ 

lumen 4 waren inmiddels ook reeds 7 afleveringen verschenen. 

Een en ander is weer keurig verzorgd, zodat ik nogmaals kan besluiten met een bijzondere 

aanbeveling voor dit zeer belangrijke en uitgebreide werk, dat met goede oude en nieuwe 

tekeningen en schetsjes van onderdelen verlucht is. 

Voor diegenen, die niet in staat zijn zich dit kostbare werk aan te schaffen, volgen hier¬ 

onder nog enkele opgaven van namen en veranderingen in de synonimie: 

Camptozygum aequalis (VI.) (— pinastri (Fn.)); pinastri (Fn.) is een forma van aequalis 

geworden. 

vitellinus (Sch.) behoort niet meer tot het genus Psallus, maar wordt op grond van de 

vorm der klauwen ingedeeld bij het genus Plagiognathus. 

Psallus alni (F.), nee ros eus (ML); de naam ros eus (Ml.) is een homoniem gebleken en 

moet dan hier vervallen; f. alni (F.) wordt nu de nominaatvorm en f. roseotincta Stichel 

wordt nomen ovum pro forma rosea (ML). — W. H. Gravestein. 

Eupithecia trisignaria H.-S. Mocht ik in 1957 nog slechts enkele rupsjes van deze soort 

op een vindplaats te Tjoene aantreffen, dit jaar was er geen enkele rups meer aanwezig. 

Ik vond echter onder Boxbergen, enkele km hemelsbreed gemeten verder, een nieuwe vind¬ 

plaats. Het biotoop was precies hetzelfde; hoge bomen met onderbegroeiing van struikgewas 

met Engelwortel en Bereklauw, dus schaduwrijk. Nu doet zich echter het merkwaardige ver¬ 

schijnsel voor, dat de rupsen van deze vindplaats uitsluitend op Bereklauw te vinden waren, 

alhoewel Engelwortel rijkelijk voorhanden was. 

In 1956 en 1957 vond ik de rupsen onder Tjoene alleen op Engelwortel. Mijn toen naar 

voren gebrachte mening, dat Bereklauw niet de voedselplant voor Nederland zou zijn, is 

dus niet juist gebleken. Uit het bovenstaande blijkt weer, dat bij het trekken van conclusies 

over een zo korte periode voorzichtigheid geboden is. 

Misschien bestaat de mogelijkheid, dat de vlinder individueel een voorkeur voor een van 

deze planten heeft. Een ogenblik heb ik nog gedacht of het stadium van bloei of vrucht mis¬ 

schien van invloed kon zijn, doch beide planten vertoonden hierin geen belangrijke ver¬ 

schillen. Door intensief naar de rupsen te zoeken, zal er op den duur misschien meer klaar¬ 

heid in deze zaak komen. 

W. Oord, Potterstraat 16, Deventer. 
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Bevindingen omtrent drie bedreigde dagvlindersoorten in 

Zuid-Limburg 
door 

M. DELNOYE 

1. Spialia sertorius Hoffmansegg. Waarschijnlijk de enige vliegplaats van be¬ 

tekenis hier te lande is Bemelen met als voornaamste vindplaats de Bemelerberg. 

Hier was de vlinder in 1951 en 1952 nog tamelijk gewoon, maar in 1953 en 1954 

vloog hij er reeds in veel geringer aantal. Sinds 1956 heb ik er geen enkel exem¬ 

plaar meer gezien. Hoewel ik geen zekere oorzaken voor het verdwijnen heb 

kunnen vaststellen, geloof ik toch wel, dat dit te wijten is aan de te koude en te 

natte jaren. Het dier is nl. zeer warmteminnend. Op de vliegplaatsen is het alleen 

te vinden op de warmste plekjes. Om die op te sporen, hoeft men maar naar de 

krekels te luisteren. Die zitten altijd op de heetste plaatsen, liefst in uithollingen 

van het terrein. 

2. Cupido minimus Fuessly. Een soort, die sterk gebonden is aan de voedsel¬ 

plant (Anthyllis vulneraria L., Wondklaver). Hoewel ook enkele andere klaver- 

soorten als voedselplant worden opgegeven, heb ik in het buitenland minimus 

steeds aangetroffen op zeer droge plekjes, waarop altijd veel Wondklaver groeide. 

Daar minimus in tegenstelling tot bijv. Cyaniris semiargus von Rottemburg op de 

vliegplaatsen steeds veel vliegt, is het niet moeilijk zulke plekken te vinden. Tot 

nu toe heb ik in Nederland alleen te Schin op Geul zo’n kolonie aangetroffen. 

Hier vloog de vlinder van 1947 tot 1953 in twee generaties. Het terreintje, dat 

slechts met een honderd vierkante meter Wondklaver begroeid was, is in de zomer 

van 1953 afgebrand en sindsdien heb ik geen enkele minimus daar meer gevon¬ 

den. Ik zoek nog steeds naar een geschikte plek om er Belgische dieren over te 

planten, wat naar mijn mening heel goed mogelijk is als de voedselplant er maar 

staat. Ik vrees, dat de soort op het ogenblik helaas niet meer inheems is. 

3. Strymonidia w. album Knoch. Een soort, die door het verdwijnen van de 

iepebomen met de ondergang bedreigd wordt. Volgens mijn waarnemingen in de 

jaren 1952 tot 1958 is de vlinder alleen aan te treffen bij oude iepebomen. Op 

de var. sub er o sa en op jonge iepen zijn de rupsen niet te vinden, wel op wortel- 

opslag van oude bomen. Ik heb w. album alleen gevonden te Valkenburg, maar ik 

geloof, dat er in Limburg nog wel meer groepen oude iepen te vinden zijn, die 

de soort herbergen. Men moet echter zoeken naar de volwassen rupsen of nog 

beter naar de poppen, die makkelijk te vinden zijn. De vlinder zelf is daaren¬ 

tegen moeilijker waar te nemen. Hij vliegt weinig en zit meestal onder of in de 

buurt van iepen gewoon in het stof, waarbij hij graag omvalt, alsof hij niet op 

zijn pootjes kan zitten. Van de drie genoemde soorten lijkt mij de laatste er nog 

het beste voor te staan. 

Summary 

Remarks on three species of Butterflies, in the Netherlands only to be found 

in the south of Dutch Limburg. The two species mentioned first have not been 

found back by the writer since 1956 (Spialia sertorius) and 1953 (Cupido mini¬ 

mus). 

Sittard, Molenbeekstraat 3. 
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Eerste supplement op het gallenboek 

Nieuwe Nederlandse gallen 

door 

W. M. DOCTERS VAN LEEUWEN 

(With a summary: New galls from the Netherlands) 

Inleiding 

In het jaar 1956 werd het manuscript voor de tweede druk van het Gallenboek 

afgesloten. Sindsdien kwamen vele nieuwe gallen in mijn handen. Deze worden 

hierachter beschreven. Van deze gelegenheid maak ik gebruik, enkele fouten te 

verbeteren en veranderingen aan te brengen in de namen van enkele gal wespen. 

Gallen worden onder invloed van planten en dieren gevormd. Er zijn echter 

nog andere oorzaken, die aan planten, om het voorzichtig uit te drukken, op 

gallen gelijkende veranderingen kunnen doen ontstaan. 

Men gebruikt groeistoffen om onkruiden te verdelgen. De bespoten planten 

sterven, maar voor het zover is, kunnen zij abnormale groeiverschijnselen vertonen. 

De planten gaan er ziekelijk uitzien, de stengels krijgen krommingen en onregel¬ 

matige verdikkingen en de bladeren ontwikkelen zich ook abnormaal. Op het 

eerste gezicht denkt men een door aaltjes vergalde plant voor zich te hebben. Een 

zorgvuldig microscopisch onderzoek is nodig om uit te maken, of aaltjes al dan 

niet aanwezig zijn. Deze onder invloed van groeistoffen ontstane veranderingen 

zijn geen gallen, maar men kan op een dwaalspoor gebracht worden, als men niet 

weet, dat de planten met groeistoffen behandeld waren. 

Steeds meer virussen worden ontdekt, die plantenziekten veroorzaken. Uitwendig 

zijn de zieke planten vaak te herkennen aan morfologische veranderingen, als 

gele vlekken en strepen op de stengels en bladeren, verschrompelingen van de 

bladeren, enz. enz. Deze veranderingen zijn te gering om van galvorming te 

kunnen spreken. Doch onder invloed van bepaalde virussen kunnen aan de zieke 

planten ook bloemvergroeningen en heksenbezems ontstaan met een rijkelijke 

ontwikkeling van stengels en bladeren. 

Bloemvergroeningen en heksenbezems kunnen ook onder invloed van schim¬ 

mels, galmijten en bladluizen ontstaan. Deze vormen rekent men tot de echte 

gallen. Mag men dit nu ook zeggen van de bloemvergroeningen en heksenbezems 

aan viruszieke planten? 

Bos, 1957a, p. 1, heeft een uitvoerig onderzoek gedaan naar dergelijke virus¬ 

ziekten. Hij geeft daarvan talrijke voorbeelden en beschrijft de veranderingen in 

de bloemen van de viruszieke planten. Hij wijst er op, dat tussen een galvormer 

en een gal een ecologische betrekking bestaat. Onder invloed van de galvormer 

ontstaat een gal en de galvormer leeft daarin en neemt er zijn voedsel uit op. 

De niet aangetaste delen van de plant blijven gezond. Dit is bij viruszieke planten 

anders, de plant wordt ziek en dit ziekzijn uit zich in het ontstaan van bloemver¬ 

groeningen en heksenbezems, die voor het voortbestaan van de virussen niet 

noodzakelijk zijn. Voor het leven van een galverwekker is de gal wel nood- 
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zakelijk. Zelfs als men een virus zou beschouwen als een op zeer lage trap staande 

vorm van leven, hetgeen door het merendeel van de onderzoekers op dit gebied 

niet wordt aangenomen, dan blijft de conclusie gelden, dat de onder invloed van 

virussen gevormde morfologische veranderingen van de plant voor het leven van 

deze virussen geen betekenis hebben. 

Ik kan mij dus geheel aansluiten bij de mening van Bos, als deze zegt, dat de 

bloemvergroeningen en heksenbezems aan viruszieke planten geen gallen zijn. 

Als ik buiten aan een plant vergroende bloemen vond en ik ontdekte daarin 

galmijten, dan beschouwde ik zo’n vergroening als een mijtgal. Het zou echter 

best mogelijk kunnen zijn, dat de vergroening het gevolg was van een virusziekte 

en dat de galmijten in de reeds vergroende bloemen waren binnengedrongen. In 

dat geval zou de aantasting door de galmijten sekundair zijn. 

Tijdens een bezoek aan het laboratorium van het I.P.O. te Wageningen lieten 

de Heren Bos en Evenhuis mij herbariummateriaal van viruszieke planten met 

bloemvergroeningen zien en zij demonstreerden ook levende planten, die met be¬ 

hulp van cikaden virusziek gemaakt waren. Het viel mij op, dat de bloemen niet 

alleen antholyze, d.w.z. verandering van de delen van de bloem in bladachtige 

organen, vertoonden, doch dat zij in echte heksenbezems veranderd waren met 

takjes en vrij goed ontwikkelde blaadjes. Dat was zeer opvallend bij de klaver- 

planten. In het vrije veld heb ik klaverplanten met vergroende bloemen gevonden 

en daarin ook galmijten waargenomen, maar die veranderingen bleven beperkt tot 

de vorming van schubvormige blaadjes. Doch men kent onder de mijtgallen ook 

voorbeelden van sterk ontwikkelde heksenbezems met een rijkelijke vorming van 

takjes en bladeren. Hoe men zekerheid kan krijgen in twijfelachtige gevallen, 

weet ik niet. Verder onderzoek zal daarin misschien opheldering brengen. 

Sedert mijn terugkeer uit Nederlands-Indië in 1932 hebben vele personen mee¬ 

gewerkt aan het verzamelen van materiaal voor mijn gallenherbarium. Twee van 

hen hebben mij meer gallen gezonden dan alle anderen samen. Dat waren Johan 
Jansen en Broeder Maurentius. De Heer Jansen leerde ik kennen tijdens ver¬ 

gaderingen en excursies van de floristen. Hij was onderwijzer te Malden en hij 

kende de flora van de omgeving van zijn woonplaats door en door. Aan zijn 

scherpe blik ontsnapte niet veel. In de loop van de jaren ontving ik vele nieuwe 

gallen van hem en wij maakten samen excursies in de omgeving van de Piasmolen 

en langs de Maas. Hij overleed op 23 januari 1948, 57 jaren oud. 

Met Broeder Maurentius (J. H. Bosman) kwam ik in contact na de tweede 

wereldoorlog. Ik ontving een collectie gallen van hem, waarbij vele nieuwe 

soorten. Broeder Maurentius verzorgde- de tuinen en boomgaarden van zijn 

congregatie. In september 1955 logeerde ik in een boerderij van deze congregatie, 

dicht bij Maastricht. Broeder Maurentius begeleidde mij op een tocht over de 

door hem zo geliefde en zo goed gekende St. Pietersberg en hij wees mij de groei¬ 

plaatsen van vele van elders aan mij onbekende gallen. Hij overleed op de leeftijd 

van 54 jaren op 3 november 1956. 

De namen Johan Jansen en Broeder Maurentius zijn onverbrekelijk verbon¬ 

den met de voortgang van het gallenonderzoek in Nederland in de laatste kwart 

eeuw. 
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Veranderingen en verbeteringen 

De namen van enkele galwespen moeten veranderd worden. In de tweede druk 

van het Gallenboek is de naam Diplolepis vervangen door Cynips. De naam 

Diplolepis, die al 20 lang voor enkele eikegalwespen gebruikt werd, moet nu ech¬ 

ter in de plaats komen van Rhodites. Deze verandering ging mij en ook anderen 

wel wat ver en ik had gehoopt, dat de naam Rhodites behouden zou kunnen 

blijven. Die naam is al zo lang gebruikt voor galwespen, die op rozen gallen 

vormen. Maar het blijkt, dat aan de verandering van Rhodites in Diplolepis niet 

te ontkomen is. Ook enkele Aylax-soorten krijgen een andere naam en bovendien 

moeten enkele namen van eikegalwespen aangevuld worden met quercus. 

Hierbij wil ik het laten, al zouden nog enkele veranderingen noodzakelijk kun¬ 

nen zijn. Deze staan echter nog niet helemaal vast. Ik geef toe, dat deze naams¬ 

veranderingen onaangenaam zijn, doch het is beter door de zure appel heen te 

bijten en de hieronder aangegeven veranderingen in het Gallenboek aan te bren¬ 

gen. 1) 

119. Misopatha moet zijn Misospatha 

192. Koch moet zijn F. 

208. Aylax wordt Isocolus 

2ó5. pedicularis moet zijn pedicularius 

304 en 308. Aleutes moet zijn Aidâtes 

371. Soort van bacterie nog niet zeker vastgesteld 

419 A. Naam van de galvormer moet zijn C o ryn ehacterium jas dans (Tilf.) 

Dows. 

421 Aylax wordt Liposthenes 

608. Ceutorrhynchus moet zijn Calosiris 

505. Payk moet zijn Panzer 

621. incurvata moet zijn incurvans 

657. p iras ter moet zijn pyraster 

761. Longiunius moet zijn Longuinguis 

766A. Forma ? wordt forma larshemi D.v.L. & D.M. $ $ 

766B. Vervalt, zie hierachter onder nieuwe gallen no. 1316 

770, 781 en 819. radicis wordt quercus-radicis 

784 en 842. fold wordt quercus-folii 

802 en 805. ramuli wordt quercus-ramuli 

833 en 836. haccarum wordt quercus-baccarum 

899 t.e.m. 905. Waar Rhodites staat moet staan Diplolepis 

927. L. moet zijn Payk 

II39. Aylax wordt Gillettia. 

NIEUWE GALLEN 

De helft van de nieuwe gallen wordt veroorzaakt door de schuimcikade of het 

spuugbeestje, Philaenus spumarius. Het heeft geen zin deze gallen voor elke 

x) Dr. J. G. Betrem ben ik zeer erkentelijk voor de vele aanwijzingen, die hij mij heeft 
gegeven bij het vaststellen van de veranderingen in de namen van de galwespen. De ver¬ 

antwoordelijkheid voor deze veranderingen draag ik natuurlijk zelf. De Heer P. J. Brakman 

verbeterde enkele fouten in de namen van de kevers, waarvoor mijn dank. 
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plant afzonderlijk te beschrijven, daar zij op alle planten volgens hetzelfde prin¬ 

cipe gebouwd zijn. Hecht de larve van het spuugbeestje zich op volwassen organen 

vast, dan veranderen deze niet of nauwelijks. Groeiende delen des te meer, naar¬ 

mate zij in een jonger ontwikkelingsstadium worden aangetast. De geledingen van 

de stengels blijven korter, zodat de bladeren dichter bij elkaar komen te zitten, 

bovendien kunnen de stengels onregelmatige verdikkingen en krommingen ver¬ 

tonen. De aangetaste bladeren groeien slecht uit, zij worden gekruld en vaak hob¬ 

belig. Voor nadere bijzonderheden raadplege men Docters van Leeuwen, 1958, 

p. 111. Hieronder wordt bij de door de schuimcikade gevormde gallen alleen 

opgegeven de naam van de plant, de vindplaats en de naam van de galvormer. 

In het Gallenboek zijn 1257 gallen beschreven plus nog 15 a nummers, waar¬ 

van een, nl. no. 766B, moet vervallen, tezamen dus 1271 nummers. Hieronder 

beginnen wij dus met no. 1272. 

Aethusa cynapium L. Hondspeterselie 

— Leersum. 

Schk. — Philaenus spumarius (Fall.) 1272 

Alyssum saxatile L. Rotsschildzaad 

— Leersum. 

Schk. — Philaenus spumarius (Fall.) 1273 

Anemone hepatica L. Leverbloempje 

— Kleine knobbels aan de wortels zonder eigenlijke galkamers. Zie Plantenziek- 

tenk. Dienst, 1956, p. 49. 

A. — Meloidogyne hapla Chitwood 1274 

Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Dec. Knolselderij 

— Opzwellingen aan de bases van planten. Zie Plantenziektenk. Dienst, 1956, 

p. 72. 

Kv. — Calosiris terminatus Herbst 1275 

Aster novi-belgii L. Nieuwnederlandse aster 

— Leersum. 

Bryonia dioica Jack. Heggerank 

— Leersum 

Schk. — Philaenus spumarius (Fall.) 1276 

Schk. — Philaenus spumarius (Fall.) 1277 

Caltha palustris L. Dotterbloem 

— Leersum. 

Schk. — Philaenus spumarius (Fall.) 1278 

Campanula rapunculoides L. Akkerklokje 

— Leersum. 

Schk. — Philaenus spumarius (Fall.) 1279 

Campanula trachelium L. Ruig klokje 

— Leersum. 

Schk. — Philaenus spumarius (Fall.) 1280 

Centaurea dealbata Wild. 

— Leersum. 

Schk. — Philaenus spumarius (Fall.) 1281 
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Centaurium pulchellum (Sw.) Druce 

Fraai duizendguldenkruid 

— Onder aan. de stengel in de oksels van de bladeren 

1 tot iy2 mm grote, ovale, groene knobbeltjes. Binnenin 

bevindt zich een mime larvenkamer met een onregelmatige 

opening in de wand, waardoor de bewoner zijn woning 

verlaten heeft. Uit de wijze, waarop dit geschiedt, maak ik 

op, dat de galvormer een kevertje is. Voor een meer uit¬ 

voerige beschrijving is meer materiaal nodig. Zie Fockeu, 

1890, p. 38. Terschelling, G. Houtman coll. 

Insect 1282 

Chaerophyllum temulum L. Dolle kervel 
— Leersum. 

Schk. — Philaenus spumarius (Fall.) 1283 

Corylus americana Marsh. Amerikaanse hazelaar 

— Knopgal. De knoppen zijn sterk opgezwollen, rond¬ 

achtig of ovaal, groen en van binnen gevuld met schub- 

vormige blaadjes. Zie Gallenboek no. 243. Hengelo, G. 

Kruseman coll.; Wageningen, Arboretum, H. J. Venema 

coll. 

Gmt. — Phytoptus avellanae Nal. 1284 

Corylus avellana L. Hazelaar 

— Leersum. 

Schk. — Philaenus spumarius (Fall.) 1285 

Corylus chinensis Franch. 

— Knopgal. Dezelfde gal als no. 1284. Wageningen, Arboretum, H. J. Venema 

coll. 

Centaurium pulchel¬ 

lum, gal no. 1282. 

G. Houtman fee., 

X 4. 

Gmt. — Phytopus avellanae Nal. 1286 

Corylus colurna L. Boomhazelaar 

— Knopgal. Dezelfde gal als no. 1284. Wageningen, Arboretum, H. J. Venema 

coll. 

Gmt. — Phytoptus avellanae Nal. 1287 

Corylus cornuta Marsh. 

— Knopgal. Dezelfde gal als no. 1284. Wageningen, Arboretum, H. J. Venema 

coll. 

Gmt. — Phytoptus avellanae Nal. 1288 

Corylus heterophylla Fisch, var. japonica Koidy. 

•— Knopgal. Dezelfde gal als no. 1284. Wageningen, Arboretum, H. J. Venema 

coll. 
Gmt. — Phytoptus avellanae Nal. 1289 

Corylus maxima Mill. Lambertsnoot 

— Knopgal. Dezelfde gal als no. 1284, Wageningen, Arboretum, H. J. Venema 

coll. Amsterdam, Dr. G. Kruseman deelde mij mede, dat in het Museum voor 

Entomologie te Amsterdam een preparaat van de galmijten aanwezig is, afkomstig 

van gallen in het Oosterpark op een struik van Corylus maxima Mill. var. pur¬ 

purea (Loud.) Rehd., de bruine hazelaar. 

Gmt. — Phytoptus avellanae Nal. 1290 
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Corylus tibetica Batal. 

— Knopgal. Dezelfde gal als no. 1284. Wageningen, Arboretum, H. J. Venema 

coll. 

Gmt. — Phytoptus avellanae Nal. 1291 

Cytisus multiflora (Ait.) Sweet Witte brem 

— Kleine heksenbezems, uitgroeiingen van de knoppen, bestaande uit kleine, 

dicht behaarde, schubvormige blaadjes, 5 tot 10 mm groot. Beyark Z.L., broeder 

Maurentius coll. 

Gmt. — Phytoptide 1292 

Dahlia species 

— Onregelmatige knobbels bij de bases van de stengels zonder vorming van 

knoppen of uitgroeisels. Zie Plantenziektenk. Dienst, 1956, p. 41. 

B. — Agrobdcterium tumefdciens fSm. et T.) Conn. 1293 

— Bloemkoolziekte. Onregelmatige, kankerachtige woekeringen bij de bases 

van de stengels, tezamen met rijke vorming van knoppen en uitgroeisels. Zie 

Plantenziektenk. Dienst, 1956, p. 41, fig. 7. 

B. — Corynebdcterium jdscidns (Tilf.) Dows. 1294 

Echinops ritro L. Kogeldistel 

— Leersum. 

Schk. — Phildenus spumdrius (Fall.) 1295 

Epilobium angustifolium L. Wilgenroosje 

— Leersum. 

Schk. — Phildenus spumdrius (Fall.) 1296 

Eupatorium cannabinum L. Leverkruid 

•— Leersum. 

Schk. — Phildenus spumdrius (Fall.) 1297 

Geranium pratense L. Beemdooievaarsbek 

— Leersum. 

Schk. — Phildenus spumdrius (Fall.) 1298 

Gerbera jamesonii Hook. 

— Wortelknolletjes zonder vorming van eigenlijke galkamers. Zie Plantenziek¬ 

tenk. Dienst, 1957, p. 45. 

A. — Meloidogyne drendrid (Neal) Chitwood 1299 

Geum coccineum S. et S. „BorisiP 

— Leersum. 

Schk. — Phildenus spumdrius (Fall.) 130O 

Heracleum sphondylium L. Bereklauw 

— Langwerpige, geelachtig verkleurde plooien langs de nerven aan de boven¬ 

kant van het blad. Aan de onderzijde langwerpige, nauwe inzinkingen, waarin 

enkele witte galmuglarven leven. Zutphen, J. Zwier coll. 

Gmg. — Contdrinid herdclei Ruebs. 1301 

Lapsana communis L. Akkerkool 

— Leersum. 

Schk. — Phildenus spumdrius (Fall.) 1302 
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Gal van Phytoptus goniothorax 

NAL. ssp. malinus NAL. op 

een appelblad, gal no. 1303. 

Nat. grootte. M. van de 

Schelde fee. 

Menyanthes trifoliata L. 
— Leersum. 

Malus halliana Koehne Sierappel 
— Karmijn- tot bloedrode, onregelmatige, wollige 
tot korrelige haarbegroeiingen op de onderkant 
van de bladeren, bij sterke infectie ook op de 
bovenzijde ontwikkeld. De haren zijn cylindrisch, 
gekronkeld en door elkaar gegroeid. Apeldoorn, 
Joh. H. van Burkom coll. Zie Docters van 
Leeuwen, 1959, p. 14. Deze gal komt ook op de 
gewone, gekweekte appelrassen voor, zie Gallen- 
boek no. 540, doch is dan lichter gekleurd. 

Gmt. — Phytoptus goniothorax Nal. 
ssp. malinus Nal. 1303 

Malus sylvestris (L.) Mill. ssp. mitis (Wallr.) 
Mansf. Appel 

— Zeer kleine, in twee rijen groeiende knobbel¬ 
tjes aan jonge takken. Hoorn, G. Houtman coll. 

Gl. — Lestes viridis v. d. Linde 1304 
-— Harlingen. Zie Plantenziektenk. Dienst, 1956, 
p. 22, fig. 23 en 24. 

Schk. — Philaenus spumarius (Fall.) 1305 
Matricaria chamomilla L. Echte kamille 
— Sterke vergroening van de bloemhoofdjes. De 
bloemen veranderen in kleine, groene blaadjes, die 
in proppen bij elkaar staan. Mijten in de gallen 
gevonden. Leersum. 

Gmt. — Phytoptide 1306 
Melandrium rubrum (Weig.) Garcke 

Dagkoekoeksbloem 
— Leersum. 

Schk. — Philaenus spumarius (Fall.) 1307 
Waterdrieblad 

Schk. — Philaenus spumarius (Fall.) 1308 
Monarda didyma L. Bergamotplant 
— Leersum. 

Schk. — Philaenus spumarius (Fall.) 1309 
Oenothera lamarckiana Ser. Grote teunisbloem 
— Leersum. 

Schk. — Philaenus spumarius (Fall.) 1310 
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. Wilde wingerd 
— Leersum. 

Schk. — Philaenus spumarius (Fall.) 1311 
Petroselinum segetum (L.) Koch Oogstpeterselie 
— Sterke vergroening van de bloemen. Deze gaan in blaadjes over en zitten in 
proppen bij elkaar. Zie De Visser, 1958, p. 105 en 125. Nieuwvliet-Z.VL, A. 
de Visser coll. 

Gmt. — Phytoptide 1312 
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Phlox paniculata L. Herfstsering 

— Leersum. 

Schk. — Philaenus spumarius (Fall.) 1313 

■— Bloemkoolziekte. Ontwikkeling van kankerachtige woekeringen bij de 

bases van de stengels. In de knobbels werden ook aaltjes, Praetylenchus species, 

gevonden. Vermoedelijk is de gal ontstaan door een gecombineerde aantasting 

door aaltjes en de hieronder genoemde bacterie. Zie Plantenziektenk. Dienst, 

1956, p. 78. 

B. — Corynebacterium fascians (Tilf.) Dows. 1314 

Plantago major L. Grote weegbree 

— Leersum. 

Schk. — Philaenus spumarius (Fall.) 1315 

Quercus cerris L. Moseik 

— Deze gal is niet te onderscheiden van gal no. 766, onder welk nummer de gal 

van de bigame generatie van Andricus kollari is beschreven. Kleine, geelachtige, 

afgeronde bolletjes, die gewoonlijk in klompjes in de oksel of eindknoppen bij 

elkaar zitten. De schubben van de knoppen wijken iets uiteen, zodat de gallen 

zichtbaar worden. Zie Docters van Leeuwen & Dekhuijzen-Maasland, 1958, 

p. 101. De $ $ -generatie is Andricus Ugnicolus Htg. op Quercus robur. Am¬ 

sterdam culta. 

Gwsp. — Andricus lignicolus Htg. forma vanheurni D.v.L. & D. M. $ $ 

1316 

Quercus glandulifera BI. 

— Knikkergal. Grote, harde en bolvormige gal met een gladde oppervlakte en 

een centrale kamer. Wageningen, Arboretum. De $ $ -generatie is Andricus 

kollari Htg. forma circulans Mayr. 

Gwsp. — Andricus kollari Htg. $ $ 1317 

Ranunculus acris L. Scherpe boterbloem 

— Leersum. 

Schk. — Philaenus spumarius (Fall.) 1318 

Ranunculus lingua L. Grote boterbloem 

— Leersum. 

Schk. — Philaenus spumarius (Fall.) 1319 

Raphanus raphanistrum L. Knopherik 

— Vergroening van de bloemen. De bloemen gaan over in bosjes groene schub- 

vormige blaadjes. Sittard. 

Gmt. — Phytoptide 1320 
Salix nigra Marsh. Zwarte wilg 

— Afgeronde knobbels, kankerachtige woekeringen op de takken. Maastricht, 

Broeder Maurentius coll. 

B. — Agrobacterium tumefaciens (Sm. et T.) Conn. 1321 

Salix repens L. X S. viminalis L. 

— Heksenbezems, bestaande uit dicht bijeenstaande takjes en bladachtige schub¬ 

ben, die uit de katjes of knoppen uitgroeien. St. Pietersberg, Broeder Maurentius 

coll. 

Gmt. — Phytoptus triradiatus Nal. 1322 
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Silphium perfoliatum L. Zonnekroon 

— Leersum. Een afbeelding van deze gal in Docters van Leeuwen, 1958, p. 

113. 

Schk. — Philaenus spumarius (Fall.) 1323 

Sorbus aucuparia L. Lijsterbes 

— Leersum 

Schk. •— Philaenus spumarius (Fall.) 1324 

Telekia speciosa (Schreb.) Baumg, Koeieoog 

— Leersum 

Schk. — Philaenus spumarius (Fall.) 1323 

Torilis nodosa (L.) Gaertn. Knopig doornzaad 

— Sterke, heksenbezemachtige vergroening van de bloemen. Nieuwvliet Z.V1., 

A. de Visser coll. 

Gmt. — Phytoptide 1326 

Trifolium repens L. Witte klaver 

— Bloemgal, de knoppen blijven gesloten. Bennekom, W. Nijveldt coll. Zie 

Nijveldt, 1957, p. 77. 

Gmg. — Dasyneura gentneri Pritchard 1327 

Veronica catenata Pennell Rode waterereprijs 

— Vruchtgal. Eigenlijk is dit geen nieuwe gal, want de vruchtgal in het Gallen - 

boek van de gewone waterereprijs Veronica anagallis-aquatica beschreven, bleek 

niet op deze plant doch op bovengenoemde ereprijs voor te komen. De Heren 

Dr. S. J. van Ooststroom en Th. J. Reichgelt onderzochten het materiaal, 

dat in mijn gallenherbarium bewaard wordt en ook het materiaal, dat zich 

in het Leidse Herbarium bevindt en ontdekten, dat alle aangetaste plan¬ 

ten bleken te behoren tot Veronica catenata. In 1958 verzamelde Dr. D. Bakker 

materiaal van deze gal in de N.O. Polder. Hij vond de gal op Veronica catenata, 

ook op de bastaard van deze plant en V. anagallis-aquatica en bovendien eenmaal 

op V. anagallis-aquatica zelf, zoals Dr. van Ooststroom mij mededeelde. De 

naam van deze soort behoeft dus niet geschrapt te worden in het gallenboek, maar 

in plaats van „algemeen” moet staan „zeldzaam”. Op Veronica catenata kan deze 

gal algemeen genoemd worden. Zie Van Ooststroom & Reichgelt, 1958, p. 81 

en Van Ooststroom, 1958, p. 107. 

Kv. ■— Gymnetron villos ul um Gyll. 1328 

Viburnum carlesii Hemsl. 

— De bladeren zijn gekroesd en gedraaid en zij vormen vaak proppen aan het 

eind van de takken. Leersum. 

Bis. — Aphide 1329 

Viola tricolor L. Driekleurig viooltje 

— Scheutgal. Deze gal heb ik niet gezien, ik kan er dus geen nauwkeurige be¬ 

schrijving van geven. Zie Nijveldt, 1957, p. 78. 

Gmg. — Contarinia violicola Cocquillet 1330 

Summary 

This supplement contains the descriptions of more than 50 new galls found in 
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the Netherlands, half of them are caused by the cuckoo-spit, Philaenus spumarius. 

In the introduction the question is discussed whether those morphological alter¬ 

ations may be called galls which are caused by growth-substances, such as used for 

destroying weeds and besides those virescences of flowers and those witches’ 

brooms which develop on plants infected by viruses. 

The author arrives at the conclusion that these alterations may not be classified 

as galls. 
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Agrotis ypsilon Hufn. Drie jaar hebben we door middel van het trekvlinderonderzoek 

nu wat meer aandacht aan deze soort kunnen besteden en het blijkt, dat dit beslist de 

moeite waard is. Dat ypsilon een trekker is, staat vast. Maar dat de zaak zo eenvoudig is 

als bij de Atalanta en de Oranje Luoernevlinder, geloof ik niet. Als in zoveel gevallen 

blijkt ook deze soort een speciale studie meer dan waard. In afwachting van een enthousiast 

lepidopteroloog, die deze taak op zich neemt, moeten we in elk geval zoveel mogelijk 

gegevens bijeen zien te brengen. Op de nieuwe druk van de trekvlinderkaarten komt ook 

ypsilon voor, zodat de kans, dat de soort vergeten wordt, veel kleiner is. Geef bij de 

vangsten van juli en vroeger vooral aan, in welke toestand de dieren verkeerden wat hun 

uiterlijk betreft. — Lpk. 

Te koop. Boeken (grotendeels over Rhopalocera) uit de nalatenschap van Prof. Dr. 
L. J. Toxopeus. Lijst met titels en prijzen ter inzage op de Bibliotheek. 

Cosymbia porata L. (Lep., Geom.). Op 26 juli 1957 ving ik te Odoorn een licht oker¬ 

geel $ van deze soort. Het was vrijwel ongetekend, slechts vage aanduidingen van de 

normale porata-tekening waren te zien. Ik wist er dan ook geen raad mee, maar de heer 

Lempke determineerde het als f. flava Bretschneider, die nog niet eerder uit ons land 

vermeld was. 

M. P. Peerdeman, Westlandgracht 175n, Amsterdam-W. 
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On the morphology of Steneotarsonemus pallidus 

and S. fragariae (Acar., Tars.) 

by 

G. L. VAN EYNDHOVEN and H. GROENEWOLD 

Judging from literature hitherto known to us, no morphological characters have 

been published so far which allow to separate the two mites described as Steneo¬ 

tarsonemus pallidus (Banks, 1901), from Cyclamen, and as Steneotarsonemus 

fragariae (Zimmermann, 1905), from strawberry (Fragaria). 

Transmission efforts made by various investigators to compare Steneotarsonemus 

on Cyclamen with Steneotarsonemus on strawberry show different results. 

Ewing & Smith (1934) in America succeeded in transferring mites from 

strawberry to Cyclamen. In the opposite case Boyd & Hodson (1936) could 

infest strawberry with mites from Cyclamen. 

Massee, and later on Wiesmann (1941), resp. in England and in Switzerland, 

did not succeed in transferring mites from strawberry to Cyclamen. 

Transmission experiments made by Groenewold had the following results: 

mites from Cyclamen do not settle on strawberry plants, and in the opposite case 

mites from strawberry do not settle on Cyclamen. In both experiments damage 

was caused a short time after the transmission. However the whole population 

turned out to have disappeared later on. 

Laboratory experiments showed that in comparison with Steneotarsonemus from 

strawberry, Steneotarsonemus from Cyclamen lays only very few eggs on young 

strawberry leaves. 

Moreover it was found that mites from Cyclamen can settle on Ivy (Hedera), 

whereas this is impossible for mites from strawberry. 

After having compared a great number of slides, kindly submitted to him by 

Mrs. H. Groenewold and Mr. M. van de Vrie, Wilhelminadorp, who is also 

studying on Tarsonemus mites, the first author discovered a very characteristic 

morphological difference between the Cyclamen mite and the strawberry mite. 

This difference is confirmed by his own material which he received from, and 

collected in Belgium in 1957. It can be found in the long dorsal haiir, called 

the third dorsal seta by Beer (1954), the measurements of which are: 

S. pallidus S. fragariae 

$ 96—102 fi 80—88 il 

$ 78—86 ja 58—66 /i 

Apart from this marked difference in length, it may be said that (in the slides) 

the somewhat shorter hair of S. fragariae is rather stiff, showing a normal fine 

<t 

Dorsal hair of Steneotarsonemus pallidus, fig. 1 $, 
9 , fig. 4 $ . 

9 

fig 2 $, id. of S. fragariae, fig 3 
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apex, whereas the somewhat longer hair of S. pallidus is more slender and 

curved, sometimes even whiplike, whilst its ending is extremely long and fine, 

more or less fading away (figs. 1—4). The latter difference is the most striking 

in the males. 

It may be that further studies might reveal complementary morphological 

differences. We have not studied American material, but this provisional result, 

based on our experiments with mites of the Netherlands, shows in our opinion 

that the European Cyclamen mite, known in Europe as Steneotarsonemus pallidus 

(Banks, 1901) and the European strawberry mite Steneotarsonemus fragariae 

(Zimm., 1905) are two different species, so that both names can be maintained. 

Our investigations have been based on the following material: 

Cyclamen: Middelburg, 30.IX. 1957 

Middelburg, 9.X. 1957 

Gorsem/St. Truiden, Belgium, misit Dr. Ir. A. Soenen, 22.V. 1957 

Strawberry: Biezelinge, 20.V. 1957, various populations 

Biezelinge, 12.X.1957, various populations 

Kapelle, 18.VI.1958, various populations 

Gorsem/St. Truiden, Belgium, misit Dr. Ir. A. Soenen, 10.V. 1957 

Wépion near Namur, Belgium, leg. A. Soenen et G. L. van Eynd- 

hoven, 19.VI.1957 
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Eurycus cressida F. (Lep., Rhopalocera). Enige weken geleden ontving ik van ons mede¬ 

lid R. Straatman, thans te Brisbane, per vliegpost enige poppen van Australische Rhopa¬ 

locera. Op 24 maart j.l. kwam de eerste uit en leverde een prachtig volgroeid $ op van 

Eurycus cressida F., een typische Australische vertegenwoordiger van de familie der Papilio- 

nidae. Het was voor mij een sensatie deze mooie tropische vlinder levend in huis te hebben 

en aangezien mij uit de literatuur niet bekend is, dat een dergelijke proef eerder is gedaan, 

acht ik het wel de moeite waard hiervan melding te maken. De vlinder is inmiddels 

verhuisd naar Diergaarde Blij dorp, alwaar ook de verdere exemplaren onderdak zullen 

vinden. 

E. J. Nieuwenhuis, Bentincklaan 37a, Rotterdam. 

Dierenverzorger (ster) bij de insectenkweek gevraagd aan het Laboratorium voor Entomo¬ 
logie van de Landbouwhogeschool te .Wageningen, tevens hulp bij de proefvelden van het 

Laboratorium. Rang afhankelijk van vooropleiding, leeftijd en ervaring. 

Schriftelijke sollicitaties onder no. 651/7199 (in linker bovenhoek van enveloppe en brief) 

aan de hoogleraar-directeur van het Laboratorium voor Entomologie, Generaal Foulkesweg 

37, Wageningen. 
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J. J. de Vos tot Nederveen Cappel 80 jaar ! 

Op 15 juni j.l. vierde ons oudste Lid van Verdienste, de heer J. J. de Vos 

tot Nederveen Cappel, zijn tachtigste verjaardag. Dat wij zo kort na elkaar 

twee van onze leden geluk kunnen wensen met het bereiken van een zo hoge 

leeftijd is geen bewijs, dat onze vereniging veroudert — daarvoor behoeden ons 

de vele jonge leden, die de laatste jaren toetraden —, maar wel, dat de 

entomologie zeker niet tot de ongezonde bezigheden behoort. Wij wensen de 

heer de Vos nog een reeks van jaren in goede gezondheid. 

De Redactie. 

Terreinen voor entomologisch onderzoek 

De Commissie voor Natuurbescherming van de Ned. Ent. Ver. ontving van het 

Hoofd van het R.I.V.O.N., de heer Dr. M. F. Mörzer Bruyns, het volgende 

schrijven: 

„Overeenkomstig hetgeen werd afgesproken doe ik u hierbij onderstaand toe¬ 

komen een voorlopige lijst van terreinen, welke uit een oogpunt van natuurbe¬ 

scherming naar mijn mening voor nader entomologisch onderzoek in aanmerking 

komen, met opgave van de gemeente, waarin zij zijn gelegen en voor zover be¬ 

kend, van de eigenaar. 

Speulder en Sprielderbos — gemeente Ermelo en gemeente Putten - Staats¬ 

bosbeheer - bosreservaat. 

- gemeente Renkum - Staatsbosbeheer. 

- gemeente Roden — ten dele Staatsnatuur- 

reservaat. 

- gemeente Denekamp - ten dele Natuurmonu¬ 

ment, ten dele particulier. 

^ihsö/v^. gn. 

JUL 2 41959 J sMimswijjN JUI1 7195S 
JJ institution UUi- 

Doorwertsche Bossen 

Bunnerveen 

Voltherbroek 
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Agelerbroek 

Gerritsflesch 

Brab. Biesbos 

Voornesduin 

Meppelerdiep 

Nijkerkerveen - De Bunt 

Anloërdiep 

Lievelderdiep 

Bunderbos 

Rijckholterbos 

Gronsveldterbos 

Savelsbos 

Elzetterbos 

Duinstreek Zeeuws Vlaan¬ 

deren 

’t Zwin 

— gemeente Denekamp - particulier. 

- gemeente Apeldoorn - Staatsbosbeheer. 

— gemeente Made en Drimmelen - particulier. 

— gemeente Oostvoorne - Ver. tot Behoud v. 

Natuurmonumenten en Stichting Zuidholl. 

Landschap. 

— gemeente Wanneperveen, gemeente Zwart¬ 

sluis en gemeenten Staphorst en Meppel - par¬ 

ticulier. 

— gemeente Nijkerk - particulier. 

— gemeente Anlo - particulier. 

— gemeente Roden - Staatsnatuurreservaat. 

— gemeente Bunde - Staatsnatuurreservaat. 

— gemeente Gronsveld - Staatsnatuurreservaat. 

— gemeente Gronsveld - Staatsnatuurreservaat. 

— St. Geertruid - particulier en Staatsnatuur¬ 

reservaat. 

— gemeente Vaals - Staatsnatuurreservaat. 

— gemeente Cadzand, gemeente Groede - gro¬ 

tendeels eigendom van Polder en Waterschap. 

— gemeente Retranchement - in beheer bij Stich¬ 

ting Zeeuwsch Landschap. 

Noordvaarder 

Kooibosjes 

Bosplaat 

Landrummerheide 

Grote Peel 

Strabrechtseheide 

Meynweggebied 

Brunssummerheide 

De Beer 

Beuninger Achterveld bij 

Denekamp 

Fayersheide 

Engbertsdijkvenen 

— gemeente Terschelling 

S.B.B. 

natuurreservaten 

gemeente Nederweert, gemeente Asten - ten 

dele Staatsnatuurreservaat. 

gemeente Eleeze, gemeente Leende, gemeente 

Someren - Staatsnatuurreservaat. 

gemeente Melick en Elerkenbosch - ten dele 

Staatsnatuurreservaat. 

— gemeente Brunssum - 

— gemeente Rotterdam 

— gemeente Losser. 

particulier. 

- Staatsnatuurmonument. 

— gemeente Vriezenveen. 

— gemeente Vriezenveen. 

Indien uw Commissie omtrent deze terreinen nadere gegevens betreffende de 

entomofauna bekend zijn, zou ik dat gaarne van u vernemen, vooral wanneer het 

soorten betreft, op wier behoud in het bijzonder moet worden prijsgesteld”. 

Wij bevelen deze terreinen gaarne voor excursies aan en houden ons aanbevolen 

voor opgave van de soorten, die er werden aangetroffen. 

Namens de Commissie 

W. H. Gravestein, Secretaris. 
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Notes on Aculeate Hymenoptera described in the period 

1758-1810 

by 

J. VAN DER VECHT 

(Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden) 

Part II 

B. One some American wasps described in the genus Sphex by LiNNé (1758). 

In the tenth edition of the Systema Naturae, LiNNé (1758) published short 

diagnoses of 25 species of Sphex, 9 in a group with ’’abdomine petiolato: petiolo 

elongato”, the others under the heading ’’abdomine subsessili”. The majority of 

these insects are of European origin, one is from Surinam, one from Egypt, one 

from South America, and five species are said to occur ”in Indiis”. The latter 

group has been found to contain species from America and Africa as well as 

from the East Indies. 

Most of the non-European species have not been recognized by the subsequent 

authors and are either listed as doubtful or overlooked entirely. Schulz (1912) 

studied the types of some of these species, but his paper has received little at¬ 

tention. Thus six of the eight names of non-European Sphex have not been used 

in recent literature. Yet a study of these species has shown that their identification 

is less difficult than one would expect. My investigations on the four American 

species, discussed below, have been considerably facilitated by the receipt of some 

collections of Hymenoptera from Surinam and the Antilles. Some hundreds of 

species have been collected by Dr. D. C. Geijskes, director of the Surinam Mu¬ 

seum at Paramaribo, in various parts of Surinam; from the Amsterdam Museum 

I received a collection made by Mr. D. Piet in Paramaribo and environs in 

1950—51; my friend P. M. F. Verhoeff sent me the material collected for him 

by Mr. P. H. van Doesburg Jr. in Oct.-Dec. 1956 in the same locality, and 

finally I was allowed to study the Hymenoptera collected by Mr. R. H. Cobben 
during his visit to the Antillean islands in 1956—57. 

The importance of these collections for the study of LiNNé’s problematic species 

is due to the fact that at least some of these species originated from this part of 

the world. LiNNé received some insect material from Surinam through his pupil 

RolanderI), who visited that country from 21 June 1755 to 22 January 1756, 

and although this origin is only expressly stated for one species of Sphex, it seems 

possible that certain other species of this genus came from the same source; in 

fact this is almost certain for the species described from ”Mus. De Geer, in Ame¬ 

rica meridionali” (Sphex caerulea Linn., 1758), for it is known that DeGeer 
bought most of Rolander’s insects from Surinam. 

1) Rolander is mentioned as a collector of plants by J. M. Reftelius in LiNNé’s ”Amoe- 
nitates Academicae”, no. CXVII: ’’Reformatio Botanices”, p. 318: „Rolander in Surina- 
namum 8c Insulam Eustatii 1755........”. I owe the exact dates of his visit to Surinam to my 
colleague Dr. L. B. Holthuis, who will publish more extensive information on Rolander 

in a forthcoming paper on Crustacea from Surinam. 
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Sphex argillacea Linné, 1758, p. 569, no. 1. 

”S.[phex] ferruginea, abdominis petiolo uniarticulato curvato, antennis clavatis, maxillis 

porrectis. Habitat Surinami intra globos argillaceos larva. Rolander. Maxillae prominent 

edentulae, rostrum bivalve ambientes.” 

In the twelfth edition, LiNNé (1767) placed this species in the genus Apis, 

changed the specific name into ”argillosa”, and added to the description, after 

the word ’’Rolander”: 

’’Antennae 10—12 articulis. Maxillae subulatae, prominentes, edentulae. Rostrum bivalve 

amplexantes. Forte proprii generis cum Ape rostrata & violacea. Abdominis segmentum pri- 

mum campanulatum, fuscum.” 

This species has remained a mystery to all subsequent authors. Dalla Torre 

lists it as a species dubium in the genus Apis, and gives as last reference the work 

of Christ (1791), who translated the description, as follows (p. 178): 

„Die Freszzangen dieser Biene sind spizzig, hervorragend und ungezänelt. Der Rüssel 

bestehet aus zwei Fangklappen. Der Hinterleib ist rostfarbig, und der erste Ring, der glok- 

kenförmig ist, siehet braun. Sie hat einen keulförmigen krummen Leibhals. — Aus Surinam, 

wo sie in Tonklumpen bauet, und darinnen ihre Jungen erziehet. — Sie scheinet aber aus 

dem Bau ihrer Glieder und ihrer Fortpflanzung nicht zu den Bienen, sondern zu den 

Sphexen zu gehören.” 

In connection with Christ’s remark on the possible identity of this insect, it is 

of interest to note that his genus Sphex contains several species of Eumenes. 

However, even without this indication, it is evident that LiNNé’s species must be 

a member of this genus. The curved gastral petiole, the prominent, unarmed man¬ 

dibles, the campanulate second gastral segment (the eighteenth century authors 

often did not count the petiole as a gastral segment !) all point in this direction. 

The further identification is a simple matter, for the only Surinam Eumenes which 

agrees in all respects with LiNNé’s description is E. canaliculatus (Oliv.) (z= 

diadema Fabr.). Any doubt that might arise from the fact that LiNNé originally 

described this wasp as being entirely ferruginous, is removed by the additional 

description in the twelfth edition, where this error is corrected. E. canaliculatus 

is the most common species of the genus in Surinam; it is well represented in 

three different collections from this area, which I have recently examined. Ro¬ 

lander, who was an excellent observer, must have had ample opportunity to 

find its nests. 

The only explanation why LiNNé’s species has never been recognized is that 

this author has too much misled his successors by placing this Eumenes first in 

the genus Sphex, and subsequently in Apis. Since LiNNé gave the folded wings 

as one of the diagnostic characters of his genus Vespa (”Alae superiores plicatae, 

in omni sexu.”), the subsequent authors apparently did not expect to find wasps 

with this character in the other genera of Hymenoptera. The wings of Sphex 

are said to be ’’plano-incumbentes (non plicatae)”, those of Apis ’’planae, in omni 

sexu”. I suspect, therefore, that Sphex argillacea was based on a specimen which 

happened to have the wings spread out. This appears to be worth noting, for it 

may help to recognize certain other unidentified Linnean wasps. 
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Sphex asiatica Linné, 1758, p. 569, no. 3. 

”S.[phex] ferruginea, thorace variegato, abdominis petiolo macula utrinque ad basin 

flava, thorace variegato. M. L. U. Habitat in Indiis.” 

In 1764 LiNNé published a more extensive description in his inventory of the 

collection of Queen Ludovica Ulrica (p. 405): 

’’Sphex ferruginea, thorace variegato, abdominis petiolo macula utrinque ad basin flava, 

thorace variegato. Syst Nat. 569- n. 3. 
Habitat in Asia. 

CAPUT fuscum. MAXILLAE incurvae, nigrae. PALPI nigri. ANTENNAE nigrae, seta- 

ceae, longitudine thoracis, articulo primo flavo. THORAX oblongus, subvillosus subtus, 

maximaque ex parte supra niger. Linea flava, transversa, ad marginem anteriorem. Lineae 
duae, flavae, transversae, inter alas. Macula flava, parva, obovata, ad latera. Apex maxima 

ex parte flavus: sinu antice bifido. ABDQMEN pedunculatum, ovatum, nigrum. Macula 

flava, ovata, utrinque ad basin. Pedunculus filiformis, longitudine ipsius abdominis, supra 

niger, subtus flavus. PedeS anteriores 4, flavi, postici toti nigri.” 

The description of 1764 differs from the diagnosis of 1758 in two important 

points. First, the species is here described as black, with fuscous head, marked with 

yellow on thorax and abdomen, whereas originally the ground colour was said to 

be ferruginous. I have considered the possibility that the two descriptions refer 

to different species, but this seems not to be the case. It is much more probable 

that the word ’’ferruginea” in the first description is due to an error, or that this 

description was based on an immature specimen which had been taken from the 

cocoon. In any case it seems safe to accept the more extensive description of the 

colour of this wasp as being correct. A second difference is to be found in the 

indication of the habitat. The change from ”in Indiis” to ”in Asia” might be a 

correction, but for reasons given below I am more inclined to regard it as an 

adaptation of the name of the locality to that applied to the insect. 

Sphex asiatica Linn., the type of which is lost (Schulz, 1912), has never been 

recognized with certainty. In Dalla Torre’s catalogue it is listed as a doubtful 

species of Sphex from ”As.”, with a footnote ’’Eumenis species est.” However, 

the filiform petiole, black above and yellow below, is a clear indication that 

LiNNé’s species must not be sought in the genus Eumenes, but in the Sphecid 

genus Sceliphron. The colour pattern described by LiNNé is not found in any of 

the Asiatic species of this genus, but there are two American species which agree 

with the description in every detail, Sceliphron assimile (Dahlbom) and Sc. figu- 

lum (Dahlbom). According to Porter (1926), the females of these species do 

not show any constant differences, but the teeth of the clypeus of the male of 

Sc. figulum are very characteristic and quite different from those of any other 

species of the genus. Since this character is not mentioned by LiNNé, it would be 

impossible to determine with which of these wasps Sphex asiatica is identical, 

unless the country of origin might throw some light on this problem. This seems 

indeed to be the case. Once we know that the indication ”in Indiis” does not 

refer to the East Indies, it is practically certain that it stands for the West Indies, 

a term which at least in Holland was understood to include Surinam as well as 

certain Antillean islands. I have not seen any Sceliphron assimile from this area, 

but Sceliphron figulum is common in Surinam and occurs also in Curaçao and 

Aruba. The specimens from Surinam agree in all respects with LiNNé’s description, 
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but those from the islands are slightly different: the mark on the propodeum is 

less distinctly bifid, and the hind tibiae are not entirely black, but yellowish at 

the base. I am therefore inclined to regard Surinam as the type locality of Sphex 

asiatica Linné and to consider this name a senior synonym of Sceliphron figulum 

(Dahlbom). Some other Linnean species from ”in Indiis”, which may have been 

collected in Surinam, are Sphex fervens L., Apis cordata L., and Mutilla indica L. 

Sphex fervens Linné, 1758, p. 569, no. 5. 

”S.[phex] nigra, abdomine petiolato ferrugineo, alis caerulescentibus. M. L. U. Habitat 

in Indiis.” 

According to Schulz (1912), who examined LiNNé’s type in Uppsala, this spe¬ 

cies is based on a female of the South American Sphex (Harpactopus) striatus 

(Smith), 1856. The more extensive description given by LiNNé in 1764 fits this 

species very well indeed. It contains some interesting remarks on the structure of 

the thorax: ’’Thorax oblongus, nudus, niger. Gibbus dorsi inter alas elevatus, inae- 

qualis. Puncta 2, atra, glabra, distantia, a tergo thoracis pone alas.” It is evident 

that the second sentence refers to the bituberculate scutellum, whereas the last 

sentence draws attention to the shining and conspicuous stigmata of the propo¬ 

deum. 

Very probably this is another case where a wasp originating from the West 

Indies was said to have been collected ”in Indiis” (see Sphex asiatica Linn., p. 

129). 

Schulz’s note has been overlooked by all recent authors (see Willink, 1951, 

p. 194), and the species is still listed as Sphex (Priononyx) striatus (Smith) in 

the North American catalogue (Muesebeck c.s., 1951), and as Chlorion (Prio¬ 

nonyx) striatum (Smith) in the Supplement (Krombein, 1958). 

Sphex caerulea Linné, 1758, p. 571, no. 22. 

This species was described as a member of the group with subsessile abdomen: 

”S.[phex] caerulea, alis ferrugineis basi nigris. Mus. De Geer. Habitat in America me- 

ridionali. Magnitudo Crabronis. Alae ferrugineae, apices albicantes. Antennae basi nigrae, 

apice ferrugineae.” 

In 1763, LiNNé made the unfortunate error to apply the name Sphex caerulea 

to a different species of insect, a dark-winged wasp with petiolate abdomen, 

described from Philadelphia. The twelfth edition of the ’’Systema Naturae” con¬ 

tains both the species bearing this name: one in the group with petiolate abdomen 

{Sphex no. 2 = Sphex caerulea Linn., 1763), and one in the group with subses¬ 

sile abdomen (Sphex no. 38 zz Sphex caerulea Linn., 1758). 

The confusion caused by this error has been considerable. DeGeer (1773), 

who used the twelfth edition as the basis for his nomenclature, recorded Sphex 

caerulea (1763) under this name, but placed Sphex caerulea (1758) in the syno¬ 

nymy of his Sphex auripennis (p. 585, no. 1): 

’’Guespe-Ichneumon bleue foncée luisante, à ailes d’un roux ardent, noires à leur base & 

blancheâtres au bout, à antennes à extrémité rousse. 
Sphex (auripennis) nigro-caerulea nitida, alis ferrugineoaureis : basi nigris apice albican- 

tibus, antennis apice ferrugineis. 
Sphex (caerulea) caerulea, alis ferrugineis basi nigris Linn. Syst. Ed. 12, p. 947. no. 38. 
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Cette Guêpe-ichneumon (PI. 30. Fig. I), que M. Roiander a trouvée à Surinam, est une 

des plus grandes & des plus belles de son genre, égalant en volume les plus gros Frelons 
de l’Europe. La couleur de la tête, de tout le corps & des pattes est d’un bleu foncé très- 

luisant, comme l’acier rendu bleu au feu; mais le corcelet tire un peu sur le verdâtre en 

dessus, & les pattes sont un peu noirâtres, ou plus obscures que le corps. Les yeux [p. 586:] 

sont bruns, & les antennes, qui sont divisées en douze articles à peu près de grosseur égale, 

sont moitié noires & moitié d’un jaune orangé; ce sont les quatre premiers articles & la 
moitié du cinquième, à compter de la tête, qui sont de couleur noire. Les ailes, qui sont 

placées horizontalement & les unes sur les autres au dessus du corps, sont d’un roux ardent 

tirant sur la couleur d’orange, & luisantes comme si elles étoient dorées; mais elles sont 

noires à leur base ou tout près du corcelet, & blancheâtres à leur extrémité. Le ventre, qui 

tient au corcelet par un filet court, est de figure allongée, comme celui des Guêpes, & 

garni de quelques poils au bout. Les pattes sont fort longues, particulièrement les deux 

postérieures, & les antennes sont plus longues que la tête & le corcelet ensemble.” 

Most authors have regarded Sphex auripennis DeGeer as a new species, but in 

my opinion there are good reasons to accept that this is not correct. LiNNé 

described his Sphex caerulea (1758) from a specimen in DeGeer’s collection; 

DeGeer gives LiNNé’s name as a synonym of his S. auripennis and describes 

under this name a specimen collected in Surinam by Rolander. This description 

is more extensive than that of LiNNé, but agrees in all important points. I have 

come to the conclusion, therefore, that we may safely assume that DeGeer’s 

description is based on LiNNé’s type, and that Sphex auripennis DeGeer is an 

objective synonym of Sphex caerulea Linné, 1758. 

The identity of this wasp has remained a problem until the present day. 

Fabricius (1775, p. 219) correctly regarded Sphex caerulea L. 1758 as identical 

with S. auripennis DeGeer, and listed both names under Sphex caerulea, but he 

gave Sphex rubra Drury (1773) as a synonym. This was incorrect, for Drury’s 

species is a wasp with entirely black antennae; it was collected in the island of 

Antigua and has since been recognized as a common Antillean species of Pep sis. 

In 1804, FabricIus listed the species under te name Pep sis caerulea, with the 

same references as under Sphex caerulea in 1775. Dahlbom (1843, p. 121) 

described a Pep sis auripennis, referring to Pep sis stellata Febr. (under the male), 

and to ”Sphex auripennis de Geer Ins. 3. 585. 1. PL 30 fig. 1. Exclus. Synonym. 

Linn.” and „Sphex caerulea Fabr. E. S. 2. 219. 90., Pepsis id. Fabr. Piez. 214. 33. 

Exclus. Synonym. Lin.” and to Sphex speciosa Fabr. Apparently this author was 

not aware of the existence of the first Sphex caerulea Linné, and therefore ex¬ 

cluded this name. Dalla Torre (1894) illustrated the existing confusion by 

placing both Sphex caerulea (1758) and S. caerulea (1763) in the synonymy of 

Sceliphron caeruleum (L.), whereas he listed S. auripennis DeGeer as a probable 

synonym of Pepsis rubra (Drury). Pate (1943) stated that Sphex caerulea Linné 

(1758) is ”a South American form, probably referable to Pepsis.” Hurd (1952) 

still listed auripennis (DeGeer), 1773)1), as a name currently applied in Pepsis, 

although already in 1912 Schulzi) wrote as follows (p. 61): 

”29- Sphex auripennis Geer (ebenda, p. 583, pi. 30, fig. 1) bezeichnet keine 

Pepsis, wie Dahlbom irrtümlich gedeutet hatte, sondern einen Cryptochilus (Prio- 

1) Dalla Torre (1897), Schulz (1912) and Hurd (1952) erroneously write ”p. 583”; 

DeGeer’s description is found on p. 585. 
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nocnemïs): das typische Stück, ein $ von ca. 26 mm Körperlänge, hat am Vorder- 

derkörper grüne, am Hinterleibe violette Tomentierung und trägt am 2. Ab- 

dominalsternite zwei stumpfe Höcker.” 

Apparently Schulz did not realise that DeGeer’s type might be the same 

insect that had been previously described by LiNNé. His note on the structure of 

the second gastral sternite is of considerable aid in the identification of this spe¬ 

cimen: the bituberculate second gastral sternite is characteristic of certain species 

of the genus Priocnemioides Radoszkowski. Among the yellow-winged wasps of 

this genus Pr. purpureipes (Cameron) is the only species of the indicated size 

which is common in the coast lands of the Guyanas. Since this species agrees in 

all respects with the descriptions of LiNNé and DeGeer, I have no doubt that this 

is the first Sphex caerulea Linné, which therefore now must bear te name Prioc¬ 

nemioides caeruleus (Linné), 17582). 

Bodkin (1918) says that this wasp (Cryptochilus purpureipes) is ”a common 

species on the coast lands” of British Guiana; Banks (1946) records it from four 

localities in that country and from the ’’northwest part of Trinidad where it ap¬ 

pears to be quite common”. The collection made by Dr. Geijskes contains 2 $ $ 

from Coronieweg and 3 $ $ from the coastal area North of Moengotapoe; fur¬ 

thermore I saw two $ $ recently collected by Mr. P. H. van Doesburg Jr. at 

Paramaribo. 

It should be noted that this species is not identical with Priocnemioides coeru- 

leus (Taschenberg), 1869, which has the antennae entirely dark and which occurs 

in Bolivia, Paraguay and Argentina. This species has already been renamed by 

Dalla Torre in 1897, because it was a secondary homonym of P alio soma caeru¬ 

lea Lepeletier (1845) in the genus Salius\ he gave it the name taschenbergii. Un¬ 

less there are found to exist older synonyms, this name must now be used for 

Taschenberg’s species. 

The second Sphex caerulea has received a new name from Fabricius (1775), 

who called it S. cyanea. This name has been in use for a long time, until Pate 

(1943) discovered that it is an invalid primary homonym of Sphex cyanea Linné, 

1758, a Chrysidid wasp. Pate discussed the synonymy of Sphex caerulea Linné, 

1763, and came to the conclusion that its correct name is Chalybion californicum 

(Saussure), 1867. 

Summary 

The synonymy established by the study of four of LiNNé’s species of Sphex is 

as follows : 

Eumenes argillaceus (Linné), 1758 r= Sphex argillacea Linné = Apis argillosa 

Linné, 1767 = Eumenes canaliculatus (Oliv.), 1791. 

Sceliphron asiaticum (Linné), 1758 = Sphex asiatica Linné zz Sceliphron 

figulum (Dahlbom), 1843. 

Priononyx fervens (Linné), 1758 zz Sphex fervens Linné zz Sphex (Priono- 

nyx) striatus (Smith) 1856 zz Chlorion (Priononyx) striatum (Smith). 

2) Dr. I. H. H. Yarrow kindly compared one of my specimens with Cameron’s type of 

P. purpureipes in the British Museum and confirmed my determination, 
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Priocnemioides caeruleus (Linné), 1758 = Sphex caerulea Linné (1758, nee 

1763) = Priocnemts purpureipes Cameron, 1912 m Priocnemioides purpureipes 

(Cameron) Banks, 1946. 

Priocnemioides taschenbergii (Dalla Torre), 1897 — Salius taschenbergu 

Dalla Torre z= Priocnemis coeruleus Taschenberg, 1869 = Priocnemioides coeru- 

leus (Taschenberg) Banks, 1946. 
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Dagvlinders op de m.l.-lamp. In 1958 was ik hier te Raalte zo gelukkig ’s avonds een 
drietal soorten dagvlinders op de lamp te zien afkomen. Op 10.VIII fladderden er ± 22 uur 

2 exemplaren van Nymphalis io L. om de lamp tussen honderden gammas na een mooie 

warme zomerdag. Op 13.VIII vloog er 1 exemplaar van Vanessa carduï L. te 23 uur naar 

binnen. Koel, winderig en regenachtig weer. Op 17.IX op visite zijnde, vloog er rond 22 uur 

een ex. van Vanessa atalanta L. tegen de ruiten en bleef op het kozijn zitten. Het was een 

rustige najaarsavond. 

G. J. Flint, Roggestraat lb, Raalte. 

Te koop aangeboden: Voet, J. E., Cat. Systém. des Coléopt., vol. I-II, 1806, met 55 

en 50 handgekleurde platen, een zeldzaam fraai prachtexemplaar, in twee antieke luxe¬ 

banden, haast volkomen gaaf, voor fl. 100,—. Verder, l’ Admiral, Jacob, Nauwkeurige 

waarnemingen omtrent de Veranderingen van vele Insekten etc., 1774, 36 p., 33 pl. onge¬ 

kleurd. Zeer goed exemplaar, bijna als nieuw, nieuw gebonden, voor fl. 25,—. Te bevragen 

bij de Redactie. 
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Zwei Zugänge zur „Naamlijst van Nederlandsche Diptera” 

von 

ERICH MARTIN HERING 

( Berlin-Dahlem ) 

Eine zur Erforschung der Minenfauna des Dünen-Reservates Meijendel am 

30. Juni 1958 unternommene Exkursion stellte das Vorkommen von zwei bisher 

in Holland noch nicht aufgefundenen Minierfliegen (Agromyzidae) fest, die 

zum letzten Stande der „Naamlijst” (de Meijere, 1950) hinzuzufügen sind. 

Mein besonderer Dank gilt den Herren Prof. Dr. D. J. Kuenen (Leiden), der 

mir liebenswürdigst die Erlaubnis zu den Untersuchungen im Reservat gab, und 

Dr. J. M. V. D. Weijden, unter dessen sachkundiger Führung ich die verschiede¬ 

nen Biotope kennenlernen durfte. Die beiden für Holland neuen Arten sind: 

Phytomyza erigerophila Hering, 1927. An nur einem Pflänzchen von Erige- 

ron acer L. wurden drei Minen der Art gefunden; sie waren von den Larven be¬ 

reits verlassen worden. In den später rotbraun verfärbten Gängen liegt der Kot in 

langen Fadenstücken wechselnd an den Gangseiten. Die Art ist bisher nur von 

xerothermen Örtlichkeiten in Deutschland und Finnland bekannt geworden. 

Phytomyza sii Hering, 1930. An einer sumpfigen Stelle fanden sich zahlreiche 

Minen der Art an Slum erectum Huds. (= Berula angustifolia Mert. & Koch). 

Die nur oberseitigen, seichten, weißlichen, allmählich stark erweiterten Gang¬ 

minen, in denen die Kotkörner deutlich getrennt waren, waren in allen Fällen 

von den Larven durch unterseitigen, statt oberseitigen Bogenschlitz verlassen 

worden. Die auch an Sium latifolium L. vorkommende Art war bisher von 

Deutschland und Schweden bekannt geworden. 

Die folgenden nicht allgemein verbreiteten, aber bereits in Holland aufgefun¬ 

denen Agromyziden-Arten wurden im Reservat festgestellt: 

Agromyza vicifoliae Hering, 1932: Oberseitige Gangminen an Vicia crac ca L., 

die zuerst am Blattrand entlanglaufen, dann von der Spitze her dem Medianus 

folgen und dort breiter und tiefer werden. 

Liriomyza valerianae Hendel, 1932: Oberseitige Gangminen an Valeriana of¬ 

ficinalis L., in denen der Kot in auffallend langen Fadenstücken wechselnd an 

den Gangseiten liegt. 

Phytomyza adjuncta Hering, 1928: Kurze Gangminen nahe dem Blattrand an 

Pimpinella saxifraga L., Kot unregelmäßig in getrennten Körnern. 

Phytomyza conyzae Hendel, 1920: Zahlreiche oberseitige, verschlungene Gang¬ 

minen an Inula conyza DC., in denen die Kotkörner perlschnurartig Zusammen¬ 

hängen. 

Literatur 

Meijere, J. C. H. de, 1939, Naamlijst van Nederlandsche Diptera, afgesloten 1 April 1939, 
Tijdschr. Entom. 82 : 137—174. 

-, 1950, Achtste Supplement op de Nieuwe Naamlijst van Nederlandsche Diptera 

van 1898, Tijdschr. Entom. 92 : 1—14, 
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Porphyrinia ostrina Hb. (Lep. Noctuidae), een nieuwe trekvlinder 

binnen onze grenzen 

door 

J. H. KÜCHLEIN 

(Laboratorium voor Toegepaste Entomologie, Mauritskade 59 A, Amsterdam-O.) 

In de nacht van 24 op 25 mei 1958 belandde in de vanglamp, die in de duinen 

bij Overveen was opgesteld, een $ van Porphyrinia ostrina Hb. (zie fig. 1). 

In onze streken behoren vangsten van ostrina wel tot de grote bijzonderheden. 

Zo werd de soort nog nooit in België, N.W.-Duitsland en de Scandinavische 

landen aangetroffen. 

Uit Groot-Brittannië noteerde ik de volgende vindplaatsen: Schotland: 

Fig. 1. Porphyrinia ostrina Hb., $ (X IV2) 

Foto: G. V. D. Berg 

Ayrshire; Carmarthen : Pembrey; Cornwall: St. Austell Penzance; 

Devon: Bideford, ,,South Devon”, Torquay; Dorset: Swanage; Hamp¬ 

shire: Lymington, Culver Cliffs, ,,Isle of Wight”; Kent: Lover. In Ierland 

ving men een $ te Seapoint. 

Dr. G. Warnecke noemt de volgende plaatsen uit Z.W.-Duitsland (in litt.): 

Freiburg (in Baden), Konstanz en Ueberlingen aan het Bodenmeer. De eerstge¬ 

noemde vindplaats is voor Spuler (1908, Die Schmetterlinge Europas 1 : 290) 

en voor Hering (1932, Die Tierwelt Mitteleuropas, Erg. band I, Die Schmetter¬ 

linge : 467) aanleiding geweest voor de uitspraken: „In Südbaden” resp. „Im 

südlichsten Teile des Gebietes bis Südbaden.” 

In Frankrijk liggen alle vondsten, die l’ Homme in zijn catalogus vermeldt 

(1923—1935, p. 294, 734) bezuiden 46° N.B. 

Veel meer is de soort in Zuid-Europa, Noord-Afrika en oostelijk tot in Centraal 

Azië gevonden (Wiltshire in „The Lepidoptera of Iraq”: 86 (1957) noemt 

ostrina „Widespread in the mountains, especially in open country”). 

Vooral door deze eigenaardigheden in de verspreiding is men ertoe gekomen 

Porphyrinia ostrina Hb. in onze omgeving als een trekker te beschouwen. Een 

steun voor deze opvatting vormt een mededeling van Darlow (1948, Entomo¬ 

logist 81 : I60), die de soort in volle zee, 26 mijl ten W. van Kaap Gata (Zuid- 

Spanje) ving. Men zal dan de gebieden, waar ostrina zijn volledige jaarcyclus kan 

volbrengen, in Zuid-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten moeten zoeken. 

Vergelijkt men het vindplaatsenkaartje van ostrina (fig. 2) met het kaartje, dat 

in Entom. Ber. 18 : 53 voor een andere trekvlinder van een dergelijke allure, 

Palpita unionalis Hb., werd gegeven, dan blijkt de overeenstemming groot te zijn. 
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Opvallend is weer, dat het grootste deel van het aantal vangsten in N.W.-Europa 

uit Zuid-Engeland afkomstig is. 

De kleinere Porphyrinia parva Hb. schijnt dezelfde trekneigingen te hebben als 

haar verwant ostrina. Ook deze soort komt in Zuid-Europa, Noord-Afrika en 

West-Azië voor en wordt eveneens sporadisch in noordelijker streken (en weer 

vooral in Engeland) aangetroffen. Warnecke (in litt.) bericht, dat parva tot nog 

toe vier maal in Z.W.-Duitsland is waargenomen, voor het laatst op 12.VI. 1958. 

In datzelfde jaar werden uit Engeland nog twee exemplaren vermeld. Onze vangst 

van ostrina valt dus in een, wat men zou kunnen noemen, goed parva-jaar voor 

Centraal en West-Europa. Uit dit gedeelte van Europa ken ik uit 1958 nog slechts 

één vondst van Porphyrinia ostrina nl. van 22.V uit Oostenrijk (Reisser, 1959, 

Zeitschr. Wien Entom. Ges. 44 : 13-—15).*) Mede door deze vangsten is 1958 

een merkwaardig trekvlinderjaar geworden, zoals voor Nederland ook wel uit het 

verslag van de heer Lempke blijken zal. 

In Zuid-Europa zou ostrina drie generaties hebben (Spuler l.c.). Voor Iraq 

geeft Wiltshire (l.c.) eveneens drie generaties op: twee vóór de zomer en een 

derde in de herfst. In N.W.-Europa werden tot dusver in juni 6, in juli 4, in 

september 4 exemplaren en in november nog 1 individu van ostrina gevonden. 

*) Noot bij de correctie. De heer French schreef mij, dat op 31 mei 1958 een exemplaar 

te Rye (Sussex) werd gevangen. Eveneens dus een vroege vangst. 
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De Nederlandse vondst is dus de vroegste. In 1958 was ostrina blijkbaar al vroeg 

op pad, getuige ook de in de vorige alinea ter sprake gebrachte Oostenrijkse 

vangst, twee dagen eerder. 

Van Porphyrinia ostrina zijn een aantal in kleur en tekening nogal uiteenlopen¬ 

de vormen bekend. Het exemplaar van Overveen behoort tot een vorm, die door 

Warren in Seitz (1914, pl. 51-d, vierde figuur van links) als ostrina is afge- 

beeld. Dit is echter niet de vorm, die Hübner in zijn Samml. Europ. Schmett. 

Noctuae onder no. 399 afbeeldt. Hübner heeft hier zonder twijfel de vorm voor 

ogen gehad, waarvan de voorvleugels sterk purper getint zijn en die, voor zover 

het materiaal in de collecties van de heer Caron en van het Zoölogisch Museum 

te Amsterdam een representatief beeld geven van de verhoudingen der vormen, 

ten opzichte van de vorm, waartoe ons Nederlandse exemplaar behoort, bepaald 

in de minderheid is. Als no. 648 geeft Hübner voorts nog de figuur van een 

donkere ostrina, die ik niet zonder meer kan huisbrengen, mogelijk heeft hier een 

exemplaar van de vorm, die in Seitz op de hierboven geciteerde plaats werd 

afgebeeld, model gestaan. Meermalen werden vermoedens over het optreden van 

seizoensdimorfie geuit. De vormen ostrina Hb. en aestivalis Gn. zouden in de 

voorzomer vliegen en carthami Frr. zou de herfstvorm zijn. In grote lijnen gaat 

dit bij het veertigtal dieren, dat zich in de schitterende collectie-CARON bevindt, 

wel op, maar uitzonderingen zijn er genoeg om twijfel aan deze opvatting toe 

te laten. 

De rups leeft volgens Lhomme (l.c.: 294) op Carlina vulgaris en corymb osa, 

op Echinops ritro en sphaerocephalus, maar zou niet op Helichrysum angustifolium 

voorkomen, zoals door Spuler (l.c.) werd opgegeven. In Nederland komt Carlina 

vulgaris vooral in de kalkrijke duinen en in Limburg voor, de beide genoemde 

Echinops-soorten worden hier wel als sierplanten gekweekt. Carlina corymbosa 

en Helichrysum angustifolium komen in Nederland niet voor. 

Summary 

The first Dutch specimen of Porphyrinia ostrina Hb. was caught at Overveen 

(prov. of North-Holland) in the night of May 24-25, 1958. 

The distribution and variation are discussed and a map is given of the localities 

in N.W.-Europe known to the writer. 

Zeldzamere Coleoptera. Claviger longicornis Müll. In augustus 1947 vond ik een 

exemplaar van deze soort op het landgoed Hoekelum te Ede in een nest van Lasius, dat 

op een leemachtige heuvel gelegen was. Ik slaagde er echter niet in later de soort weer 

op deze vindplaats terug te vinden. 

Everts vermeldt de soort o.a. van Kleef. Het is dus niet zo verrassend, dat hij op 

ongeveer dezelfde geografische breedte als in de Rijnprovincie buiten Limburg gevonden werd. 

Corymbetes pectinicornis L. Eind april 1945 een $ te Norg. Everts (1 : 122) geeft 

de soort alleen van Limburg, later (3 : 338) ook van Hoogeveen. De vondst bij Brummen 

wordt door de twee vangsten in het noorden nog waarschijnlijker. 

F. C F. Sterrenburg, Da Costastraat 74, Alphen aan den Rijn. 
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Investigations of the initial infestation of new teak plantations 

by the trunk-inhabiting termite, Neotermes tectonae Damm., 

in Java*) 
by 

L. G. E. KALSHOVEN 

Blaricum, Netherlands 

In common forest practice in Java, an infestation by Neotermes — the ’’rangas 

djati” -— often remains unobserved until the plantation is some 15 or 20 years 

old, about the time a third thinning operation has to be carried out. By then a 

noticeable percentage of trees may show, in the upper part of the trunk, the 

rough-barked swellings — called ”inger-inger” in Central Java —, which ori¬ 

ginate from the reactions of vigorous trees to the tunnelling of a Neotermes- 

colony beneath the bark. 

Systematic investigations of the rate of infestation in teak plantations of various 

ages were started by the present writer near Tjepu (Rembang) and Telawa 

(Semarang) as early as 1924. It was found that visibly infested trees, comprising 

up to 1% of the stand, could occur in plantations only 8 or 9 years old (Kals- 

hoven, 1927). However most attention was given at the time to the infestation 

of 20-year old and older stands, which required intensive thinning and yielded 

considerable amounts of workable timber, and the incipient stage of infestation 

was not studied in detail. 

It had become evident that the first infection of new teak plantations with 

Neotermes was due to alates (’’sulung” in Javanese) swarming from colonies 

inhabiting trees in the surrounding compartments of older age-classes or adjacent 

mature forests, since infestation was found to be rather common and wide-spread 

over the whole teak-area in the districts Rembang and Semarang. As soon as 

these first colonies, already thriving in the young plantations, reached maturity 

and produced alates, additional self-infection of the stands could begin. 

It was thought worth-while to investigate at what precise time and to what 

extent the first infestation of a new teak plantation exactly took place. Later on 

an inquiry into the gradual spreading and building-up of a population of Neo¬ 

term es-colonies might yield valuable indications about the possible measures of 

protecting the plantation from infection from abroad, as well as about the time 

control measures for an established infestation should be started. 

Method. Investigations to clear such points were put on the 1935, 1936 

and 1937 programme for field work to be carried out in the teak-area between 

Kedungdjati and Telawa (S. of the town of Semarang), where the field labora¬ 

tory was situated amidst the forest ranges of Gedangan, Manggar, Padas and 

Telawa. Fairly large plantations, varying not too much in development in their 

different parts, had to be selected in order that any differences in infestation 

between the marginal and the central parts could be found. This selection was 

not an easy one as most of the plantations had very irregular border-lines or were 

*) The preparation of this paper has been made possible thanks to a grant received from 

the Netherlands Organization for the Advancement of Pure Research (Z.W.O.). 
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long and narrow, while the quality of the stand sometimes differed considerably 

in the various parts. 

Because the incipient colonies of Neotermes tectonae inhabit dead parts of the 

tree (Kalshoven, 1930), and have not yet penetrated into the living trunk, 

no outward signs of their presence is visible from the ground. To detect them 

one has to examine closely all dead limbs, snags, broken tops, etc. which require 

to be cut down from the trees. Fortunately the forest labourers in Java are very 

clever in climbing trees, and so the collecting of this material could be done 

on a large scale. Dead limbs infested were carefully opened to collect the Neo- 

tevmes colony as complete as possible and sketches were made of the position 

and extent of the nest. The colonies were put in spirit for determining their size 

and composition. For every tree examined the number of dead branches in¬ 

vestigated was listed. 

Under this scheme 14 plantations ranging in age from 5—12 years were 

investigated. In each case the whole plantation was first searched for any trees 

showing distinct swellings of the trunk, the crown, or the top, which might 

indicate the presence of well-established Neotermes-colonies of some age and size. 

These trees were felled and the infested parts sawn and split to exhibit all gal¬ 

leries and cavities, and to collect the entire colony. In this way a first impression 

was gained of the age and extent of the initial infestation. 

For the subsequent investigation of the crowns of other trees for dead parts 

which might harbour incipient Neotermes-colonies, at first all trees were climbed 

and inspected along trails laid out from the border of the plantation to the 

central part, but the number of trees covered in this way proved to be too small. 

Therefore the same plantations — viz. the compartments numbered (4), (7), 

and (12) — were re-investigated, using plots of 100 trees laid out in various 

parts of the compartments and including any different qualities of the stand. 

This method was then applied in all further instances. In compartment (12), 

however, after the examination of 11 plots of 100 trees, another larger plot, 

exactly covering one hectare and containing 837 trees, was investigated (see table). 

Simple ground plans of the compartments and their immediate surroundings 

were drawn up where the positions of the trees showing swellings and the plots 

of 100 trees were indicated, together with the quality grades in the different 

parts, and the type and age of adjacent compartments. 

All the field work was carried out by the mantri Warnodihardjo with a 

number of fellow workers and trained climbers, and under direct supervision of 

the forest-entomological assistant Mas Sudiro Kartohadibroto, who also 

prepared the fair copies of the lists. The work was inspected by me during 

regular visits to the field laboratory, when supplementary observations in the 

forest and of the collected material were made. Some initial calculations were 

carried out by Mr. At jung at the Institute for Plant Diseases in Bogor. The final 

calculations have now been made by me, and the figures arranged in the table 

on the next (opposite) page. 

A few general remarks. It will be clear from the data that the 

infestation by Neotermes of the plantations varies greatly in the different 
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parts of the compartments, as well as in different stands of the same age. 

It will also be apparent from the figures that in all cases the actual infestation 

is much larger than would have been concluded from a superficial observation, 

because so many colonies had not yet grown sufficiently or had not yet moved 

into the living parts of the trees for long enough to cause visible signs of their 

presence. Still most of them are potential factors for an increasing devaluation 

of large sections of the timber. 

Both facts make the control of the infestation by means of the removal of 

affected trees during thinning operations -— as has been proposed formerly — 

extremely difficult. 

First infestation and gradual increase. In this respect 

the data grouped in the table lead to the following conclusions: 

A 5-year old plantation may already be slightly infested by N>eotermes though 
no outward signs are visible. The largest colony found in this case, comprising 
59 individuals, may well have been 1 year and 5 months old (see the diagram 
in Kalshoven, 1930, p. 68), and therefore must have been started at a time the 
plantation was 4 years old. 

The earliest externally visible infestation has been found in a single tree in a 

plantation of 6 years old. The colony in question, numbering 200 individuals, 

had probably been started 3 years previously (l.c, diagram on p. 70). Therefore 

the very first infestation can start in a new plantation at the early age of 3 years. 

In plantations ca 7 years old, the infestation, still mostly in the visible stage, 

may have affected 1—2% of the trees here and there. 

In plantations of 8—10 years the infestation gradually increases, finally reaching 

some 9% of the trees in the invisible stage, and 1—2.5% trees per hectare 

showing the outward signs of the presence of large colonies. 

In the 12-year old compartment a much higher percentage was found for the 

total infestation, viz. 30%. It has to be checked still whether this leap is a 

constant feature or not. This may be found out when similar figures collected 

in plantations of 13—20 years old will have been worked out. 

Attention may^ be drawn to the fact, that, while there is a steady increase in 

the number of infested trees with the increasing ages of the plantations, there 

is not the same trend in the percentage of dead branches and tops inhabited by 

the Neotermes-colonies. This percentage appears to fluctuate between rather 

narrow limits, and this may be due to the increase of the number of dead branches 

and snags during the period the trees have their largest growth in height, during 

which time the side-branches in the lower level of the crowns cease growing 

and die off. 

The figures further show that the parts of the compartments which have 

remained free from any infestation are decreasing in extent with the growing age 

of the plantations. After they have reached the age of 10 years the infestation is 

apparently to be found in every corner. 

It is still of greater interest that large, ’’mature” colonies — i.e. colonies which 

can produce sexuals (alates) that will swarm and found new colonies — may 

already be present in 7 year old plantations. At that early age self-infection may 

start and contribute to the increase of the population of Neotermes-colonies in 

a plantation. 
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Different grades of infestation and their causes. 

The various observations made, and the study of the ground plans of the ex¬ 

perimental compartments, in which the data have been entered, all support the 

opinion that the early infection of new plantations is not confined to the borders 

and marginal parts, but is spread over the whole area from the beginning. This 

fact is in agreement with the observations about the dispersal and settling of 

Neotermes alates, made in 1933/1934 (Kalshoven, 1957). 

However the spreading of the infestation over the plantations is rather irregular 

showing decidedly lower figures in some parts than in others and even remaining 

absent in some places for some years. 

Four factors may be taken into consideration for the explanation of these 

irregularities, viz. (a) differences in type of the adjacent forest compartments 

as to age, degree of infestation, etc., (b) a greater chance for infestation along 

the border lines where the plantations are adjacent to glades and felling areas, 

and where Neotermes alates swarming from the near-by forest divisions may first 

alight, (c) differences in the development (quality grade) in subdivions of the 

compartments due to variations of soil, topography, etc., and (d) any influence 

attributable to the westerly direction of the prevailing winds during the period 

of swarming of Neotermes. 

Concerning factor (a) it may be observed that, because the infections penetrate 

deeply into a new plantation from the beginning, any influence from the type 

of the adjacent forest compartments is somewhat obscured. Still there are some 

indications that more infection originates from plantations surpassing the enclosed 

compartment in age, than from surrounding old, natural forests. This appears to 

be plausible as the absolute number of Neotermes-colonies present in mature 

forests with their comparatively small number of large trees with wide-spreading 

crowns is thought to be well below the number of colonies in densely stocked 

plantations of about 20—30 years of age. 

The factor (b) appears to have played a role in compartments (3) and (9). 

However, the matter remains speculative as conditions concerning insect infestati¬ 

ons in marginal parts of large uniform plantations are different in more than 

one respect. 

Factor (c). Some indications of more ready settling and thriving of Neotermes- 

colonies in the best-developed parts of plantations were found. However, the 

quality grade of the stands shows so much local variation in the plantations 

investigated and is, moreover, connected with differences in elevation, due to the 

accidented terrain crossed by ravines and ridges, that the influence could not be 

substantiated by figures. 

No influence of prevailing West winds (d) could be deduced from the figures 

found and this factor might well be discarded, for observations made already in 

1927/1928 have shown that the Neotermes alates have a comparatively strong 

flight. They proved to be able to direct their flight against the wind — albeit a 

weak one at the time of the observations — and to cover distances of at least 

200 m and probably more when flying over open spaces. 
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Enige gevallen van Homoeose 

door 

M. P. PEERDEMAN 

Foto V. A. Seket 

In de zomer van 1958 heb ik tamelijk veel aandacht besteed aan de dagvlinders. 

Op 14 september ontdekte ik tussen ongeveer 20 stuks op die datum te Amster¬ 

dam gevangen exemplaren van Aglais urticae L. een $ , dat op de bovenzijde van 

de linker achtervleugel een merkwaardige vorm van homoeose vertoonde. 

Ongeveer in het midden van de vleugel bevindt zich een baantje van ongeveer 

1 mm breed, dat in het verloop van de aderen vanaf de wortel tot bijna tegen 

de zwarte omlijsting van de blauwe manen doorloopt. Het baantje is verdeeld in 

vakjes, die dezelfde kleuren vertonen als de vlekken aan de voorrand van de 

voorvleugel. Ook de volgorde is gelijk aan die van de voorrandsvlekken van de 

voorvleugel. Aan de onderzijde is de vleugel normaal. 

Tevens vermeld ik een geval van homoeose, dat ik ontdekte bij een $ van 

Coenonympha pamphilus L., gevangen op 8.IX. 1958 te Amsterdam. Op de onder¬ 

zijde van de linkerachtervleugel bevindt zich in het midden en bij de achterrand 

een vlekje van ongeveer 1 mm2, dat de kleur heeft van de bovenzijde van de 

voorvleugels. 

Beide exemplaren bevinden zich in mijn collectie. 

Summary 

Two specimens with homoeose. A female of Aglais urticae L. showing on the 
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upper side of the left hindwing a narrow band with the same colours in the same" 

succession as in the costal region of the forewing. Under side normal. Caught at 

Amsterdam, 14.IX.1958. 

A male of Coenonympha pamphilus L. On the under side of the left hindwing 

a little spot (± 1 mm2) with the ground colour of the upper side of the 

forewings. Caught at Amsterdam, 8.IX.1958. Both specimens are in my collection. 

Amsterdam-W, Westlandgracht 17 511. 

[De term „homoeosis” werd geïntroduceerd door Bateson in 1894 in zijn boek 

,,Materials for the study of variation” (p. 85). Hij omschreef dit verschijnsel als 

„a variation, which consists in the assumption by one member of a meristic series 

of the form and characters proper to other members of the series”. Professor J. 

de Wilde was zo vriendelijk de volgende Nederlandse definitie te geven: „On¬ 

der homoeose verstaat men het verschijnsel, dat bij een aantal opeenvolgende ge¬ 

ledingen van romp of aanhangsel een differentiatie zodanig kan verlopen, dat een 

lid of zijn extremiteiten de vorm en eigenschappen van andere leden of extremi¬ 

teiten geheel of gedeeltelijk aanneemt”. 

Een uitvoerig en rijk geïllustreerd artikel over homoeose werd gepubliceerd door 

Cockayne ih Trans. ent. Soc. London 74 : 203—230, pl. LXI—LXIV, 1926. 

Hierin somt hij alle gevallen op, die hij over insecten in de literatuur heeft kun¬ 

nen vinden of die hem op andere wijze bekend waren. Allerlei mogelijkheden 

komen voor: poten vervangen door vleugels of omgekeerd, het ene deel van een 

poot vervangen door een ander, de tekening van de ene vleugel gedeeltelijk ver¬ 

vangen door die van een andere enz. 

Een aantal voorbeelden uit Denemarken werden beschreven en afgebeeld door 

Dr. Sk. Hoffmeyer in Flora o g Fauna 64 : 18—22 (1958). 

Behalve de door de heer Peerdeman beschreven exemplaren kennen we uit 

ons land een $ van Pieris rapae L. (Cat. Ned. Macrolep., suppl. I: (61)), en 

een $ en $ van Coenonympha pamphilus L. (op. cit, suppl. V : (298)), terwijl 

J. Th. Oudemans reeds in Tijdschr. Entom. 48, pl. 1, fig. 2, (1905) een exem¬ 

plaar van Papilo machaon L. afgebeeld heeft. 

Het verschijnsel is ongetwijfeld niet gewoon, maar stellig zullen bij zorgvuldig 

bekijken van het gevangen of gekweekte materiaal wel meer voorbeelden te vin¬ 

den zijn. — Lpk.] 

Clegg, J., The freshwater life of the British Isles. Tweede druk 1959. Uitgave Frederick 

Warne & Co Ltd., London. 

Een prachtig boek uit de bekende „Wayside and Woodland” serie, dat in 352 pagina’s 

een algemeen overzicht geeft van de planten- en dierenwereld in en aan de kant van het 

zoete water. Het is geïllustreerd met 57 platen, waarvan 6 gekleurde, en 95 tekstfiguren. 

De insecten worden in twee hoofdstukken behandeld (p. 185—242), terwijl de Arach- 

niden (spinnen, watermijten) in een volgend hoofdstuk aan de beurt komen (p. 243—252). 

Van de waterkevers is een mooie gekleurde plaat gegeven, waarop 7 soorten zijn afgebeeld. 

Een ieder, die zich interesseert voor wat in en aan het wrater te vinden is, zal het boek 

ongetwijfeld met belangstelling doorlezen. De prijs bedraagt 21 shilling. — Lpk. 

Stichel, W., Illustrierte Bestimmungstabellen der Wantzen. Vol. 3, Heft 2 : Comico- 

morpha, Anthocoridae, Microphysidae. 

In deze aflevering wordt het slot van de Anthocoridae behandeld en een begin gemaakt 

met de Microphysidae. — Kr. 
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Aantekeningen over Hymenoptera III 
door 

G. VAN DER ZANDEN 

37. Andrena anthrisci Blüthg., f. nov. sp. Bij een aantal kleine Andrem's, die 

door Dr. J. Noskiewicz te Wroclaw voor mij werden gedetermineerd, bevonden 

zich vier $ $ van deze voor ons land nieuwe soort. Zij werden verzameld resp. 

twee exemplaren op 27.V. 1956 te Eindhoven en twee op 21.IV.1957 in het Savels- 

bos bij Gronsveld (Z. Limb.). Deze laatste datum is erg vroeg, vergeleken met de 

tot heden opgegeven vliegtijd („einde mei of begin juni”). Uit België is één 

vangst bekend: ? , 6.VI.1925 te Loën, coll. P. MARécHAL. Verder is de soort be¬ 

kend uit Midden- en Zuid-Duitsland. Pittioni (1943) vermeldt ze niet. 

38. Andrem falcifica Perk. Aan de opsomming van Nederlandse vindplaatsen, 

die Wiering (1958) geeft, ontbreekt de Wijngaardsberg (Maastricht), van¬ 

waar P. MARécHAL deze soort in 1951 vermeldde. Behalve de door Wiering ge¬ 

noemde vliegplanten geeft Pittioni (1943) bovendien nog: Salix caprea, Tussi¬ 

lage) farfara en Euphorbia cyparissias. 

39. Halictus quadricinctus (Fabr.). Verzameld te Echt, $, 17.VI.1938 (leg. P. 

MARécHAL) en Eindhoven, $ , 3.VI. 1951. In de collectie-Adriaanse een $ , 

13.VI.1942 gevangen te Baarlo. Tot dusver is deze grote graafbij voor ons land 

vermeld van Canne, Maastricht, Valkenburg, Breda en Noordwijk. 

40. Halictus sexcinctus (Fabr.). Zie ook nr. 1. Verzameld te Eindhoven twee 

$ $, resp. 17.V.1952 en 3.VI.1951. In de coll.-Adriaanse een $, 13.VI.1942 

gevangen te Baarlo, alsmede te Tilburg op 23.VII.1945 één $ en vier $ $ . 

41. Nomada flavoguttata (K.). Gevangen een $, 13.V.1951 te Eindhoven. 

42. Als aanvulling op de bekende gegevens over de verspreiding der Neder¬ 

landse Odynerus-soorten de volgende opgaven. De tussen haakjes geplaatste num¬ 

mers zijn die uit de lijst van Wilcke (1952). 

(3) O. gracilis Brullé, in de collectie van het Natuurhist. Museum te Tilburg 

een $, gevangen 11.VII.1944 te Voorthuizen. 

(20) O. trifasciatus (Müll.), in de collectie van de heer Knippenberg (St. 

Michielsgestel) ee :ameld te Dedemsvaart op 27.VII. 1956. 
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(24) O. nigricornis (Curt.), in dezelfde collectie een $ , gevangen 25.VII.1956 

te Slagharen. Was nog niet vermeld van Overijsel. 

In de collectie Adriaanse komen een aantal exemplaren voor, welke eveneens 

een uitbreiding van de door Wilcke vermelde verspreiding geven, namelijk: 

(10) O. quadrifasciatus (F.) — Tilburg. 

(2) O. crassicornis (Pnz.) — Tilburg, een $ gevangen op 23.IX. 1941, dus 

zeer laat ! 

(16) O. xanthomelas (H.-Sch.) — Tilburg. 

(31) O. melanocephalus (Gmel.) — Stein. 

(32) O. reniformis (Gmel.) — Tegelen, St. Pieter. 

(35) Discoelius zonalis (Pnz.) — Herpen. 

(36) Eumenes pedunculatus (Pnz.) — Rijswijk. 

Literatuur 
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Walker, Edmund M., The Odonata of Canada and Alaska. Vol. II: Anisoptera — four 

families. Univ. of Toronto Press, 1958, xi -j- 318 pp., 63 pis. 

Dit is het tweede deel ener monografie over de libellen van het noordelijk gedeelte der 

Nieuwe Wereld, even voortreffelijk als het reeds in 1953 verschenen eerste deel, dat be¬ 

halve een uitvoerige algemene inleiding de bewerking der Zygoptera van dit gebied bevat. 

Voorlopig moet volstaan worden met een korte aankondiging van dit monumentale werk, 

een uitvoeriger bespreking kan beter volgen als het laatste deel verschenen is en het werk 

compleet zal zijn. Dit deel II behandelt de fam. Aeshnidae, Petaluridae, G o m - 

phidae en Cordulegast(e)ridae, waarvan de eerste en derde uiteraard de 

hoofdschotel vormen. De auteur werd in 1948, na zijn aftreden als hoogleraar aan de uni- 

versiteit te Toronto, als honorair medewerker aan het Ontario Museum verbonden en heeft 

zijn 50-jarige ervaring als specialist in N. Amerikaanse Odonata ten nutte gemaakt door een 

faunabewerking te leveren, welke m.i. als de beste, meest volledige en fraaist geïllustreerde 

is aan te merken, die ooit over libellen is verschenen. Elke soort is uitvoerig gekarakteri¬ 

seerd, in determineertabellen opgenomen en in details afgebeeld, evenals de larven, voor¬ 

zover bekend, en dat zijn er reeds vele. De illustraties, vrijwel alle door de auteur zelf ver¬ 

vaardigd, zijn ongeëvenaard. Bij elke soort vindt men bovendien habitat, verspreiding, veld- 

kenmerken en biologische gegevens overzichtelijk samengevat, terwijl de belangrijkste waar¬ 

nemingen uit de zeer verspreide literatuur zorgvuldig zijn verwerkt, veelal door een vroegere 

auteur zelf even aan het woord te laten, hetgeen veel kleur verleent aan de inhoud. Op de 

platen komen telkens 10—20 afbeeldingen voor, zodat ’t aantal illustraties de 700 wel zal 

overschrijden. Met het verschijnen van deze unieke publicatie zijn de Odonata van Noord- 

Amerika als geheel, mede door het werk van Needham & Westfall, „Dragonflies of North 

America” (1955), grondig bekend geworden. Een voorbeeld van hechte en doeltreffende 

samenwerking in een ééntalig werelddeel ! — M. A. Lieftinck. 
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Enige Syrphidenwaarnemingen in 1957 en 1958 

door 

H. J. P. LAMBECK 

Hieronder volgt een overzichtje van enige min of meer zeldzame Syrphidae, 

die ik ving in 1957 en 1958. De meeste waarnemingen zijn gedaan in Zuid- 

Limburg, waar enige soorten, die bijv. in de Ardennen gewoon zijn, af en toe 

worden waargenomen, terwijl ze in het overige deel van Nederland niet voor¬ 

komen. Mijn dank aan de heer V. van der Goot, die zo vriendelijk was de 

determinaties te controleren. 

Pyrophaena rosarum (Fabricius). Oisterwijk (Campina), 1 $ 22.VIL 1957, 1 

$ 1.VIII.1957, 1 $ 23.VII.1957; Crapoel (Z.-L.), 1 $ 18.VIII. 1957. Deze 

soort is de laatste jaren overal waargenomen in moerassen. De eerste drie boven¬ 

genoemde exemplaren maken hierop geen uitzondering, ze werden namelijk 

op een vochtig terreintje in het Natuurmonument ,,de Campina” bij Oisterwijk 

gevangen. Het exemplaar uit Crapoel echter ving ik op een droge plaats tussen 

gras. Het was evenwel op de bodem van een soort ravijn, zodat het niet onwaar¬ 

schijnlijk is, dat met regen dit terrein verandert in een moerasje. Hierdoor is 

misschien de aanwezigheid van P. rosarum te verklaren. 

Spaerophoria rueppellü Wiedemann. Rotterdam, 1 $ 17.V.1958, 1 $ 10.VI. 

1958. De soort komt in het Middellandse-zeegebied algemeen voor, hier te lande 

is zij zeldzaam. Ik ving beide exemplaren om zo te zeggen onder de rook van 

Rotterdam, aan de rand van een sportveld. Het was een vochtig stukje grasland, 

begroeid met ranunculachtigen, met een stukje bos, waarvan de ondergrond dicht 

begroeid is met Fluitekruid (Anthriscus silvestris Hoffm.). De beide dieren vlo¬ 

gen tussen Spaer. menthastrï op boterbloemen (Ranunculus spec.) op het drassige 

stukje weiland. 

Lasiopticus pyrastri Linnaeus, var. unicolor Curtis. De Bilt, 1 $ 12.VII.1958. 

Het achterlijf is geheel zwart, de witte vlekken zijn vaak echter nog aangeduid 

door kleine witte haartjes. 

Ischyrosyrphus glaucius (Linnaeus). Crapoel, 1 $ 14.VIII.1957, 2 $ $ 16.VIII. 

1957. Wijlre, 1 $ 14.VIII. 1958. Alle exemplaren trof ik aan op schermbloemen. 

Ischyrosyrphus laternarius (Müller). Oisterwijk (Campina), 1 $ en 1 $ 

23.VII.1957, Crapoel, 1 $ 18.VIII.1958. Evenals de vorige soort aangetroffen 

op schermbloemen. 

Syrphus annulatus (Zetterstedt). Doorn, 1 9 1.VI.1958. Een zeldzame soort uit 

de ribesii-groQp. S. annulatus onderscheidt zich van zijn naaste verwant, S. vittiger, 

door de geheel gele tarsen en schenen van de eerste twee pootparen en het niet 

geheel zwarte derde antennelid. 

Syrphus annulipes Zetterstedt. Crapoel, 1 $ 16.VIII.1957. Komt voornamelijk 

in Zuid-Limburg voor, maar is éénmaal in de duinen aangetroffen. 

Syrphus grossulariae (Meigen). Gulpen, 1 $ 16.VIII.1957. Deze soort komt, 

evenals de vorige, hoofdzakelijk in Zuid-Limburg voor, maar is enige malen noor¬ 

delijker gevangen. 

Chrysotoxum arcuatum (Linnaeus). Winterswijk, 1 $ 31.VII.1957; Crapoel 

1 $ 19.VIII.1957, 1 $ 13.VIII.1958; Baarn, 1 $ 27.VIII.1958; Lage Vuursche, 
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1 $ 28.VIII. 1958. Van bovengenoemde dieren ving ik er twee op struikhei (Cal- 

luna vulgaris Salisb.) nl. die te Baarn en Lage Vuursche, het Winterswijkse exem¬ 

plaar hield zich op bij een braambos, het exemplaar uit Crapoel van 1957 zat op 

een schermbloem en het andere dier uit Crapoel vloog rond op Boerewormkruid 

(Chrysanthemum vulgare Bernh.). C. arcuatum schijnt dus geen voorkeur te ver¬ 

tonen voor een bepaalde bloem of plant, hij schijnt echter wel een droog gebied 

te prefereren. Deze soort, die voor 1957 slechts enkele malen in Nederland was 

gevangen, is de laatste twee jaar wat meer aangetroffen. De stand is op het ogen¬ 

blik, naar ik meen ±15 exemplaren. Behalve van boven genoemde vindplaatsen, 

ook bekend van o.a. Hoog-Soeren (J. A. W. Lucas). 

Chrysotoxum festivum (Linnaeus). De Bilt, 18 exx. 8.VIII. 1958, 12 exx. 

9.VIL 1958. Helemaal geen zeldzaam dier, maar het merkwaardige is, dat deze 30 

exemplaren werden aangetroffen in een dennenaanplant. De dieren zetten zich 

op de uiteinden van de takken in de zon. Dit min of meer massaal optreden van 

C. festivum is toch wel iets biezonders ! 

Chrysotoxum octomaculatum Curtis. De Bilt, 1 $ 5.VIII. 1957; Oisterwijk 

(Campina), 1 $ 25.VII.1957. Het exemplaar uit De Bilt ving ik, terwijl het zat 

op het door de zon beschenen zand, aan de rand van eikenhakhout. Het Oister- 

wijkse exemplaar trof ik aan op Bereklauw (Heracleum sphondylium L.). 

Orthoneura nohilis (Fallen). Crapoel, 2 $ $ 17.VIII. 1957, 1 $ 13.VIII. 1958. 

Wordt in Z.-Limburg nogal eens gevangen, in het overige deel van het land 

slechts enkele malen aangetroffen. 

Chrysogaster chalybeata Meigen. Crapoel, 1 9 17.VIII.1957, 1 $ 16.VIII. 

1958, 1 $ 18.VIII. 1958. Gemakkelijk te onderscheiden van de overige soorten 

door de gele vleugelwortels. 

Chrysogaster splendens Meigen. Crapoel, 1 $ 24.VIII.1957. Deze in Nederland 

zeer zeldzame soort is gemakkelijk te herkennen aan de twee witte lengtestreepjes 

aan de voorkant van het mesonotum. 

Sphegina clunipes (Fallen). Crapoel, 1 $ 17.VIII.1957. Alweer een soort, 

die het meest in Zuid-Limburg voorkomt. 

Pipiza austriaca Meigen. Crapoel, 1 $ 15.VIII.1957, 1 $ 16.VIII.1958. Beide 

dieren werden aangetroffen op schermbloemen. 

Pipiza quadrimaculata (Panzer). Lage Vuursche, 2 $ 9 1.VI. 1958, 1 9 en 1 

$ 2.VI. 1958. Men dacht aanvankelijk, dat deze soort slechts in Zuid-Limburg 

voorkwam. P. quadrimaculata is echter de laatste jaren nogal eens elders in ons 

land gevonden. Dientengevolge mag men de conclusie trekken, dat zij lang zo 

zeldzaam niet is als men veronderstelde. Bovenstaande waarnemingen bevestigen 

dit. 

Cheilosia chrysocoma Meigen. Oostvoorne, 1 $ 30.IV. 1958, 1 9 4.V. 1958. 

Voorzover mij bekend, tot bovengenoemde waarnemingen toe, alleen uit het bin¬ 

nenland bekend. De soort schijnt in het voorjaar op wilgekatjes te vliegen. Ik 

ving echter beide exemplaren op Hondsdraf (Glechoma hederacea L.). Het is 

opmerkelijk, dat ik beide exemplaren op precies dezelfde plaats, ja haast op de¬ 

zelfde bloem ving. Wel waren wilgen in de buurt (op ± 300 meter afstand). 

Het feit, dat er tussen de waarnemingen vier dagen liggen, en dat het niet slechts 

één exemplaar is, dat toevallig rondvloog, doet vermoeden dat deze soort niet zo 

gebonden is aan wilg als het scheen. 
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Cinxia borealis Fallen. Oisterwijk (Campina), 1 $ 23.VIII. 1957, 1 $ 24.VII. 

1957; Bilthoven 2 $ $ en 1 $ 23.VIII.1957, 1 $ 25.VIII.1958, 1 $ 28.VIII. 

1958; Baarn 1 $ 27.VIII.1958. Alle exemplaren vlogen op struikhei (Calluna 

vulgaris Salisb.). 

Arctophila bombiformis (Fallen). Crapoel, 1 $ 11.VIII.1958. Van deze grote, 

sterk op een aardhommel gelijkende soort zijn uit Nederland slechts weinig exem¬ 

plaren bekend. Het dier bevond zich op Wilde Marjolein (Origanum vulgare L.), 

die groeide langs de kant van een hol weggetje. 

Arctophila mussitans (Fabricius). Pezaken (Z.-L.), 1 $ 15.VIII.1958. Deze 

eveneens dichtbehaarde soort heeft meer het uiterlijk van een moshommel. Ik 

trof het dier aan zonnend op een blad van een eikestruik. 

Lamp et ia equestris (Fabricius). De Bilt, 2 $ $ (type), var. narcissi Fabr. 1 

$ en 1 Ç , var. validus Meigen 1 9 . Alle op 15.VII.1958. 

De dieren vlogen rond in een tuin, waar veel bloembollen groeiden. Hun aan¬ 

wezigheid is dus gemakkelijk te verklaren. De var. validus, geheel zwart met een 

geelachtige achterlijfspunt, schijnt veel minder voor te komen dan het type. 

Tubifera hybrida Loew. Oisterwijk (Campina), 1 9 23.VII.1957, De Bilt, 1 

$ 5.VIII.1957, 1 $ 1.VI.1958. Het laatstgenoemde exemplaar hield zich op de 

bloemschermen van een meidoorn (Crataegus oxyacantha L.) op. 

Eurinomyia transfuga (Linnaeus). Oisterwijk (Campina), 1 9 23.VII.1957, 

Katwijk aan Zee, 1 9 15.V.1958; De Bilt, 1 $ 31.V.1958. Het exemplaar uit 

De Bilt werd niet, zoals de overige, langs een sloot aangetroffen, maar in een 

bloemperk. 

Zelima nemorum Fabricius. Pezaken (Z.-L.), 1 9 18.VIII.1958. Het dier liep 

rond over de bladeren van braam. 

Penthesilia berber in a Fabricius. De Bilt, 1 $ 1. VI. 1958. Ik ving dit exemplaar, 

terwijl het rondvloog in een haag van Meidoorn en Lijsterbes (Sorbus aucuparia 

L.), langs een zandpad. Er kan dus niet gesproken worden van een echt bos, 

waarin P. berberina uitsluitend zou voorkomen. 

Eumerus tuberculatus Rondani. De Bilt, 3 $ S 15.VII.1958. Deze dieren wer¬ 

den gevangen in dezelfde tuin als L. equestris. 

Summary 

A survey is given of some interesting Syrphidae caught in different districts of 

the country. Especially Sphaerophoria rueppellii, Syrphus annulatus, Chry so gaster 

splendens, Arctophila bombiformis, and A. mussitans are rare in the Netherlands. 

Rotterdam-C, de Graeffstraat 9 A. 

Carcharodus alceae Esper. Het is al weer afgelopen met de goede tijd van deze Hesperi- 

ide, althans wat onze fauna betreft. Een van de beste vindplaatsen was die aan het Juliana- 

kanaal bij Stein. Al een paar jaar ontbreekt de soort daar volkomen. Op de trekvlinderkaart 

voor 1958 noteerde Pater A. Munsters : „Noch vlinder, noch rups gezien, ook geen sporen 

ervan op de bloemen van de Malva”. 

Er is geen sprake van, dat de periode van bloei, die voor veel soorten omstreeks 1930 

inzette, voor al deze dieren zonder onderbreking voortduurt ! Het is dan ook zeker geen 

eenvoudig probleem achter de oorzaken van deze schommelingen te komen. — Lpk. 
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Notes on Pterophoridae 

Platyptilia metzneri Zell, and related species 

by 

ANDREW J. GAJ 

When in 1841 Zeller (1) made a division of his first group (Platyptilus) 

of the genus Pteropborus, he placed the species P. metzneri Zell, in section d. 

beside P. zetterstedti Zell. (= calodactyla (Den. & Schiff.)) and P. fischeri Zell. 

(— tesseradactyla (L.)). 

Taking into consideration the fact that Zeller’s P. zetterstedti comprised also 

P. gonodactyla (Den. & Schiff.) and P. nemoralis Zell, (as varieties), such a 

division was quite obvious. These species show many common features and also 

those of a specific nature, so they can be placed in a common systematic sub-unit. 

In the original description of P. metzneri Zeller merely stated its native 

country to be Hungary (either not bothering to give more detailed data concerning 

the locality or having no such data at his disposal). In the ’’Revision” published 

in 1852 Zeller (2) included again the Latin description of the species in question 

as well as concise remarks (in German) on its external appearance. Thus when 

in 1856 Frey (3) was determining specimens of a Platyptilia unknown to him 

and taken in the Alps he assumed that they belonged to a new species and 

described it under the name of Pterophorus bollig although he was well aware 

of Zeller’s detailed descriptions (1841, 1852). Frey’s acquaintance with Zeller’s 

descriptions is evident from his statement that the new species is very closely 

related to P. metzneri Zell. 

The examination of the genitalia undertaken by the author of this paper has 

shown that P. metzneri Zell, stands in a rather isolated position in the systematic 

division of the genus Platyptilia Hbn., and, so far as the male copulatory organ 

is concerned, has nothing in common with other species with which it was pre¬ 

viously linked by Zeller. 

The most distinguishing feature is the presence of a distinct cucullus of the 

valva, also the shape of the valva and uncus differs from the majority of the 

European or Palaearctic species of this genus. The structure of the cucullus and of 

the distinctly apically broadened and spatulate uncus shows that the male 

copulatory organ of this and related species is similar to the copulatory organs of 

species belonging to the genus Amblyptilia Hbn. However, the lack of a pad, set 

with spatulate scales at the base of the valva and especially the external appearance 

of the specimens (despite their variability) leave no doubt that we are dealing 

with true Platyptilids. 

In general the copulatory organ of this type is characteristic for the majority of 

the North-American species of the genus Platyptilia Hbn. From the Palaearctic 

region only three species with such genitalia were hitherto known; they are P. 

metzneri Zell., P. terminalis Ersch., and P. taprobanes (Feld.). I have discovered 

yet another species of this group; its description is given elsewhere in this paper. 

Unfortunately I had no opportunity to examine any female specimens of the 

species in question; all the available material consisted of males. The description 

of the female genitalia of these species must therefore be postponed. 
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In the case of P. taprobanes (Feld.) only one specimen from the Palaearctic 

region was examined by the author; this was a damaged specimen from Malta. 

The description of the male copulatory organ of this species is based upon the 

work of Lange (4). In that paper is also included a description of the female 

genitalia of P. taprobanes (Feld.) (Lange, op. cit., p. 602). 

Platyptilia metzneri Zell. 

(figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

metzneri Zeller, 1841, Isis, 10 : 783. 

bolli Frey, 1856, Tineen u. Pterophoren d. Schweiz : 403. (Pterophorus). 

Adult: Wing-span 18—26 mm. Fore wings: Ground-colour grey, the dark 

triangular mark well developed. Costal and inner margins darker. Near the 

middle of the wing and near the costal margin there is a dark, roundish, some¬ 

times elongated spot. Another similar spot, somewhat less distinctly marked, is 

situated nearer the inner margin in the basal area. On the first lobe the area 

between the outer side of the triangular mark and the white transverse line is 

whitish. In the lower portion of the first lobe a dark, longitudinal, wedge-like 

dash pointed towards the whitish area. This dash, situated just before the white 

transverse line, is a very characteristic element of the design of this species as well 

as of others related to it. The white transverse line distinct, crossing both lobes. 

Fringes white, at the base brown, in the extension of the white transverse line 

snow-white, at the apex and at the anal angle of the first lobe almost black. 

Fringes at the anterior angle of the second lobe and at the tornus also almost 

black. Two dark dots are situated on the fringes of the inner margin. Hind wings 

uniformly grey, only the base of cleft of the first and second lobes with indistinct, 

darker spots. Fringes whitish. The dark scale-tuft on fringes of the inner margin 

of the third lobe near the apex. Head grey, conical protuberance on forehead not 

Fig. 1. Platyptilia metzneri Zell. $ ’’Origin ? Coll. Müsler (Metzner ?)”, ’’Metzneri 
Zeller”, ’’Prep. gen. Alucit. 4 Mus. Zool. Berlin, Platyptilia metzneri Z. Prep. A. J. Gaj 

1953”, coll. Zoologisches Museum in Berlin. 
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Fig. 2. Platyptilia metzneri Zeil. $ ”Ala Tau 

78 Hbh”, ”Prep. gen. Alucit. 7 Mus. Zool. Berlin, Platyptilia metzneri Z. Prep. A. J. Gaj 

1954”, coli. Zoologisches Museum in Berlin. 

pronounced. Antennae almost uniformly grey. Palps rather long; the middle joint 

apically thickened by scales; the terminal joint short and pointed. Abdomen 

whitish at the base, then dark grey, segments laterally with scattered groups of 

whitish scales. Legs brown-grey, the spurs of hind legs of almost equal length, 

the inner ones a little longer than the outer ones. Hind legs slightly thickened 

by dark scales at bases of spurs. 

The specimens from Asia are much bigger than those from Europe. In speci¬ 

mens from the Caucasus Mts. the ground-colour of the wing is also grey but the 

design of the fore wings is very distinct. Costal margin between the triangular 

mark and the white transverse line much darkened. The wedge-like dash almost 

black. A specimen from the Ala Tau Mts. has a light-brown ground; the distinct 

elements of the design dark brown. 

Male copulatory organ: Uncus rather long, not very broad, distinctly 

spatulate at the apex. Tegumen wide. Valva not very slender, ending in a distinct, 

pointed cucullus. Surface of valva, apart from the characteristic fold below the 

cucullus, smooth. Sacculus broad, ellipsoidal. Anellus lobes moderately long, 

wide basally, then narrowed, terminally again somewhat widened, unilaterally 

produced into rather sharp apices. Saccus bluntly pointed. Aedeagus curved, even¬ 

ly narrowing apically, serrated at the tip. 

In the specimens from Asia the whole organ is somewhat larger, uncus a little 

less spatulate, apices of anellus lobes more blunt. 

Time of appearance: In Europe July; from Asia no reliable data. 

Geographical distribution: Europe: Hungary, Bulgaria, the Alps. 
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Fig. 3= Copulatory organ of the specimen shown in fig. 1; fig. 4. Aedeagus of the specimen 

shown in fig. 1; fig. 5. Copulatory organ of the specimen shown in fig. 2; fig. 6. Aedeagus 

of the specimen shown in fig. 2. 

Asia: Armenia (Caucasus Mts.), Ala Tau (northern margin of the Central Tien- 

Shan Mts.). 

B i o 1 o g y : Unknown. 

Platyptilia terminalis Ersch. 

(figs. 7, 8, 9) 

terminalis Erschoff, 1877, Horae Soc. Ent. Ros. 12 : 347. 

In a very concise diagnosis Erschoff writes: ’’Fasciculo frontali brevi; alis ant. 

griseis, costa fuscescente, dorso mfescente, triangulo ante fissuram fusco, striga per 

lacinias albida, subtus per digitum primum producta, ciliis digiti tertii ante apicem 

striola nigra notatis. $ . Expl. al. ant. 22 mm.” As the sole feature distinguishing 

this species from P. gonodactyla (Den. & Schiff.) he mentions the position of 

the scale-tuft on the fringes of the inner margin of the third lobe of the hind 

wings. 

Adult: wing-span 20—22 mm. Fore wings : Ground-colour light brown. 

Markings very distinct. Costal margin strongly suffused with dark brown scales. 

Inner margin darkened at the base and then again in the middle of the wing’s 

length. Dark spots rather indistinctly marked; especially the one situated in the 

basal area which merges with the suffusion of the inner margin. The triangular 

mark dark brown, sharply defined, bordered on its outer side (towards apex) by 

a whitish area. Apical area strongly darkened, cut by a distinct white transverse 

line crossing both lobes. The dark wedge-like dash situated in the darkened area 
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of the lower portion of the first lobe not very distinctly marked. Fringes white, 

brown only at the apex, at the anal angle of the first lobe, at the base of the cleft 

and at the anterior angle of the second lobe as well as on the tornus. Fringes of 

the inner margin whitish in the basal part, otherwise light brown, merging to- 

Fig. 7. Platyptilia terminalis Ersch. $ ’’prep. gen. nr. 34”, ” 8 ”, ’’Fletcher coll. 9009- 

Sinkiang. Korla; Juldus.”, ”Mus. Zool. Polonicum Warszawa, 49/47, ex coll. T. B. Flet¬ 

cher”, coll. Zool. Inst., P.A.N., Warsaw. 

wards the base of the wing into uniformly light brown. Two dots, situated on 

fringes of the inner margin, brown, not very distinct. Hind wings light brown 

without any markings. Fringes somewhat lighter. The dark scale-tuft on the 

fringes of the inner margin of the third lobe small, situated near the apex. Head 

brown, the conical protuberance on forehead not pronounced, rather short. An¬ 

tennae whitish-grey. Palps longer than head; the middle joint apically slightly 

thickened with scales; the terminal one rather long and pointed. Abdomen light 

brown, laterally lighter with scattered groups of whitish scales. Legs brown; 

hind legs thickened with scales at bases of spurs. Sections below thickenings 

whitish. Inner and outer spurs of almost equal length. 

Male copulatory organ: Uncus long, slender, only the apex strongly 

Fig. 8. Copulatory organ of the specimen shown in fig. 7; fig. 9- Aedeagus of the specimen 

shown in fig. 7. 
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spatulate. Tegumen rather slender. Valva moderately broad, cucullus distinctly 

produced, pointed. Surface of valva, besides a characteristic fold below the cu¬ 

cullus, smooth. Sacculus not very broad, ellipsoidal. Anellus lobes long, wide, 

bluntly terminated. Saccus produced, rather pointed, grooved below. Aedeagus 

strongly curved, slightly narrowing apically, slightly serrated at the tip. 

Time of appearance: June. 

Geographical distribution: Central Asia (Sinkiang) and Siberia 

(Irkutsk). 

Biology: Unknown. 

Platyptilia catharodactyla sp.n. 

(figs. 10, 11, 12) 

Adult: Wing-span 28 mm. Fore wings: Ground-colour grey. Costal margin 

very slightly darkened. Markings reduced. The triangular mark lacking, in its 

place two brown spots situated symmetrically on both sides of the base of cleft. 

The two dark spots, one situated about midway on the costal margin of 

the wing, the other near the inner margin but somewhat nearer to the 

base, are very weakly marked. The first lobe distinctly paler from base of cleft to 

about half its length, especially so on the costal margin. The area between this 

Fig. 10. Platyptilia catharodactyla sp.n. $ ’’Tarbagatai 77 Hbh”, "Zetterstedtii ? an Metz- 

neri”, ’’Prep. gen. Alucit. 1 Mus. Zool. Berlin, Platyptilia sp. Prep. A. J. Gaj 1953”, coll. 

Zoologisches Museum in Berlin. 

pale spot and the white transverse line brown. This area is the only dark brown 

element of the design. The dark wedge-like dash indistinctly marked. The white 

transverse line distinct in the first lobe, less distinct in the second one, interrupted 

in the middle and doubly arched so that its shape resembles an inverted Greek 

letter epsilon. Fringes white, brownish at their base, at the apex of the wing 

dark brown, at the anal angle of the first lobe dark brown too, at the base of 

cleft whitish. Fringes of the anterior angle of the second lobe dark brown. On 

the outer margin of the second lobe the brown basal part of the fringes twice 

interrupted by moderately wide white areas. Fringes of tornus dark brown. On 
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inner margin two dark specks on white fringes. Hind wings grey-brown, costal 

margin and the margins of lobes slightly suffused with dark. Fringes light-brown, 

on the outer margin of the first lobe darker at the base. At the anal angle of the 

second lobe there is a tuft of darker fringes. The dark scale-tuft on the fringes 

of the inner margin of the third lobe very small, situated near the apex. Head 

light brown, conical protuberance on forehead not pronounced. Antennae in basal 

part uniformly light-brown (other parts of the antennae as well as the palps are 

not preserved in the specimen examined). Abdomen uniformly grey, of similar 

colour as the ground-colour of fore wings. Legs are not preserved in the speci¬ 

men examined. 

Male copulatory organ: Uncus long, broad, moderately spatulate, 

pointed at the tip. Tegumen rather slender. Valva broad, cucullus large, bluntly 

rounded. Parallel to the costa of valva runs from the cucullus a distinct, strongly 

sclerotised fold which opens widely and irregularly on the surface of the valva 

Fig. 11. Copulatory organ of the specimen shown in fig. 10; fig. 12. Aedeagus of the 

specimen shown in fig. 10. 

for about half its length. The fold situated below the cucullus large and broad. 

Sacculus also rather broad, ellipsoidal, in the apical part bluntly terminated (in 

all previous species bluntly rounded). Anellus lobes fairly long, narrowed in the 

middle portion, strongly widened at apices, flatly terminated. Saccus short, bluntly 

pointed. Aedeagus strongly curved, apically narrowed and almost pointed, very 

slightly serrated in the terminal portion. 

Time of appearance: Unknown. 

Geographical distribution: Thus far only one specimen is known, 

it comes from the Tarbagatai Mts. (Central Asia). 

Biology: Unknown. 

Type: The holotype, labelled ’’Tarbagatai 77 Hbh, Zetterstedtii ? an Metz- 

neri” from Staudinger’s collection (leg. Haberhauer), is in the Zoologisches 

Museum der Humboldt Universität in Berlin. 

Platyptilia taprobanes (Feld.) 

(figs. 13, 14, 15) 

taprobanes Felder, 1875, Reise Novara, Lep. Het., pi. 140, fig. 54 (Amblyptilia). 

brachymorpha Meyrick, 1888, Trans, ent. Soc. London : 240. 

seeboldi Hofmann, 1898, Iris (Dresden) 11 : 33 (Amblyptilia). 

sythojfi Snellen, 1903, Tijd sehr. Ent. 46 : 54, pi. v, figs. 15—16 (Amblyptilia). 
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crenulata Barnes & McDunnough, 1913, Cont. Nat. Hist Lep. N.A. 2 : 185, pl. 

Ill, fig. 8. 

Adult: wing-span 9—16 mm. Fore wings: Ground-colour brownish-grey. 

Costal margin slightly darkened, in the apical section of the wing more so than 

elsewhere. Dark spots in the basal area very small, indistinct. The triangular mark 

not very sharply indicated, bordered on its outer side (towards apex) by a light- 

Fig. 13. Platyptilia taprobanes (Feld.) ’’Salina 19-9.1949”, author’s coll. 

brown area. The wedge-like longitudinal dash situated in the lower portion of 

the first lobe very dark brown, almost black. The transverse white line distinct, 

crossing both lobes. Fringes white grey, dark basally on the termen of the first 

lobe, with a group of dark scales at the anal angle. Fringes of the second lobe 

with three groups of dark scales; the one at the anal angle most distinct. On the 

whitish-grey fringes of the inner margin, apart from scattered dark scales, there 

are two distinct dark spots. Hind wings uniformly grey brown. The basal portion 

at the apex of the first lobe dark. The second lobe sharply narrowed apically, its 

fringes whitish-grey. The dark scale-tuft on the inner margin of the third lobe 

is situated at the apex, moreover, there are some scattered dark scales over the 

whole length of the inner margin. Head brown, conical protuberance on forehead 

short, truncate at the top. Antennae brown. Palps not long; the middle joint 

distinctly thickened with scales above and below, the terminal joint thin, pointed. 

Abdomen: Basal abdominal segments yellowish-white, the following more yel¬ 

low with irregularly scattered dark dots. Legs long, fore legs and middle legs 

with dark stripes on outer sides of tibiae. Hind legs dark brown exteriorly, tarsal 

segments lighter, even whitish. The first pair of spurs very long, the second 

shorter 

Male copulatory organ: Uncus very slender, pointed apically. Te- 

gumen rather wide, rounded in the terminal portion. Valva slender, cucullus long, 

rather narrow. Below the cucullus there is a broad rounded fold. Sacculus long, 

narrowing in the terminal part. Anellus lobes slender, a little widened apically. 
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Saccus not produced, slightly grooved underneath. Aedeagus very long, strongly 

curved, gradually narrowing towards the apex. 

Geographical distribution: Europe: Malta, Cyprus. Africa: Al¬ 

geria, Cyrenaica, Mauritius Island, South Africa. Asia: Syria, India, Ceylon, Bur- 

Fig. 14. Copulatory organ of male P. taprobanes (Feld.), after Lange ; fig. 15. Aedeagus of 

P. taprobanes (Feld.), after Lange. 

ma. Australia: Queensland. Pacific area: Hawaiian Islands. North America: Flo¬ 

rida, California, South Carolina. South America: Brasil. 

Biology: The larva and pupa are described and figured by Fletcher (5, 

6). As host plants are reported: Celsia coromandeliana, Limnophila hetero- 

phylla, Pentstemon and Veronica anagalis. The larvae were found in January, 

April, August and September, boring into the fruit of Limnophila and Veronica 

and the unripe seeds of Pentstemon. 

Discussion: In some respects the male copulatory organ of this species is 

somewhat different from that of the other species discussed in this paper by 

having a pointed uncus, a much more slender cucullus and a non produced sac- 

cus. However, on account of other features, external ones (wedge-like longitudi¬ 

nal dash of the fore wings) as well as internal ones (the presence of a distinct 

cucullus), I think it advisable to include P. taprobanes (Feld.) in the P. metz- 

neri Zell.-group. 
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Trekvlinders ia 1958 

door 

B. J. LEMPKE 

(Negentiende jaarverslag) 

De winter van 1957—1958 was zacht tot eind februari, toen veel sneeuw viel 

en de temperatuur aanmerkelijk daalde, vooral in het noordoosten van het land, 

waar het op 27.11 te Eelde ruim 13 graden vroor. Maart en april waren koud: 

strenge vorst op 9 en 10.III in het westen, koudste maanden van de laatste 40 

jaar, op twee na de koudste lente van de laatste 100 jaar, alleen overtroffen door 

1917 en 1888 ! Mei kon niet veel goed maken. De temperatuur was vrijwel 

normaal, maar het weer was te somber met in het grootste deel van het land te 

veel regen. Gelukkig waren de laatste dag van de maand en de eerste week van 

juni heel mooi, maar daarop volgde weer een afwisseling van veel minder mooie 

dagen met enkele betere. Ook juli was verre van fraai, veel dagen met regen, 

te weinig zon, iets te koud. Van augustus zegt het maandelijks weeroverzicht 

van De Bilt: ,,nat en somber”. Het slot van de maand was echter mooi en de 

eerste week van september was al even best. De rest van deze maand was vrij 

normaal, zacht weer met afwisselend mooie en minder fraaie dagen. Oktober 

en begin november waren somber, maar zacht. Pas in de nacht van 10 op 11.XI 

hadden we de eerste nachtvorsten en was de fantastisch lange bloeiperiode van 

de Dahlia’s radicaal afgebroken. 

Kort samengevat: een zeer ongunstige lente, een verre van fraaie zomer, een 

zachte herfst. Beslist geen ideaal weer voor Lepidoptera, zeker niet voor de 

overdag vliegende soorten. Dat de vlindermensen niet bepaald enthousiast over 

het seizoen 1958 waren, is dan ook wel te begrijpen. Des te merkwaardiger is, 

dat verschillende dagvlinders in de zomermaanden en de vroege herfst niet de 

minste last van het ongunstige weer gehad bleken te hebben. Pieris brass>icae L. 

en P. rapae L. waren in augustus heel gewoon, evenals Nymphalis io L. Go- 

??epteryx rhamni L. was zelfs op enkele plaatsen buiten zijn biotoop in aantal 

aanwezig. De twee eerste soorten kunnen aangevuld zijn door migranten en ook 

io is in dit opzicht niet onverdacht, al is nog altijd geen waarneming van echte 

trek bekend. Maar Piet kon in de omgeving van Amsterdam geen enkel rupsen¬ 

nest vinden voor het insectarium van Artis en toch had er begin augustus plot¬ 

seling een ware invasie van Dagpauwogen op de Buddleids plaats. Het opval¬ 

lendst is evenwel de enorme overvloed van Aglais urticae L. geweest. Dat begon 

echter pas in de derde decade van augustus, zodat we te doen hadden met de 

tweede generatie. Vooral de bloeischermen van Sedum spurium en S. spectabile 

werden door tientallen Kleine Vossen tegelijk bezocht. Het was beslist geen 

plaatselijk verschijnsel, want ik kreeg er o.a. berichten over uit Twente (omge¬ 

ving Enschede enorm, Pieterse), Dedemsvaart, Apeldoorn, Bennekom, Wage- 

ningen, Leersum, Spakenburg („massaal”, Blokhuis), Bussum (idem, ter 

Laag), Amsterdam, Biezelinge, Geffen („een buitengewoon goed jaar”, Ger- 

ris). Na half september begon het aantal wat af te zakken, maar nog tot ver in 

oktober vlogen er urticae's. 

Dira megera L. was in de omgeving van Amsterdam althans eveneens goed 



160 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 19, 1.VIII.1959 

vertegenwoordigd. De late generatie van Pieris rapae vloog goed, die van P. napi 

veel. zwakker, terwijl ik geen enkele brassicae gezien heb. Van de tweede gene¬ 

ratie van N. io was bij Amsterdam geen spoor te ontdekken, maar van de Pol 

zag er begin oktober twee te Ede en te Haren-Gr. Ook bij de „Heterocera” is 

het natuurlijk niet alles even slecht geweest. 

Veel verrassender is echter, dat 1958 een buitengewoon goed trekvlinder- 

seizoen is geworden, waarin verschillende soorten recordaantallen bereikten, 

terwijl een opvallend groot aantal rariteiten werd waargenomen. De oorzaak 

hiervan moet stellig in de landen van herkomst gezocht worden en dank zij het 

feit, dat drie van onze waarnemers in het voorjaar in Zuid-Europa vertoefden, 

beschikken we althans over enkele aanwijzingen in die richting. Zie hiervoor de 

Engelse samenvatting. 

Bruikbare gegevens werden door l6l medewerkers ingezonden, ook al een 

record aantal. Onder de nieuwelingen bleken al dadelijk een aantal voortreffelijke 

invullers te schuilen, die uitvoerige lijsten met waarnemingen inzonden. Uit het 

ditmaal wel zeer grote aantal gegevens kon het volgende overzicht worden samen¬ 

gesteld. 

1. Pieris brassicae L. Op 18 augustus vlogen op Vlieland langs het Noord¬ 

zeestrand enkele honderden exemplaren in de richting van oost naar west' met 

harde oostenwind mee. Op 19 en 20 augustus bevonden zich honderden bras- 

sicae's op het eiland. Op 20.VIII vlogen bij harde westenwind langs de Wadden¬ 

zeekant telkens eenlingen de hele dag tegen de wind in, dus weer in westelijke 

richting. Zodra de Witjes boven het droge strand kwamen, streken ze neer, 

kennelijk om uit te rusten (Camping). 

2. Pieris rapae L. Op 2 september werd op De Beer de hele dag trek in 

zuidoostelijke richting waargenomen, gemiddeld twee exemplaren per minuut 

(D. Vestergaard). 

3. Pieris napi L. Ook deze soort trok op 18 augustus langs het Noordzee¬ 

strand van Vlieland tegelijk met P. brassicae in westelijke richting, eveneens 

naar schatting enkele honderden exemplaren. Van beide Witjessoorten vlogen 

de dieren in onderlinge afstanden van 10 tot 100 meter. Ook van napi waren 

de twee volgende dagen honderden vlinders op het eiland aanwezig (Camping). 

Dit is overigens de eerste maal, dat van deze soort in ons land migratie werd 

waargenomen. 

4. Pontia daplidice L. Slechts één waarneming: 10 augustus vloog een 

Resedawitje langs de IJsel bij Hattem (W. van Soest). 

3. Colias hyale L. Het eerste exemplaar van de voorjaarsgeneratie werd 

19 mei te Stein gezien. Als bijna altijd was deze generatie zwak en werd uiteraard 

vooral in Zuid-Limburg opgemerkt, hoewel toch ook verschillende meldingen 

uit het midden van het land binnen kwamen (Maassluis, Voorburg, Driehuis, 

Culemborg, Aalten, overal slechts één enkel exemplaar). De meeste dieren werden 

in juni gezien, slechts 2 in mei en 3 in juli (1 en 12 juli te Chèvremont en te 

Gulpen, waarschijnlijk de laatste van de voorjaarsgeneratie, 26.VII te Sevenum, 

stellig een vertegenwoordiger van de tweede vlucht). Augustus was haast van¬ 

zelfsprekend de beste maand, met waarnemingen op 20 van de 31 dagen, bijna 

steeds echter in zeer weinig exemplaren. Niet alleen werd de vlinder nu vrij 
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regelmatig in het zuiden en midden van Limburg opgemerkt, maar ook van 

opvallend veel verschillende plaatsen in het midden van het land gemeld. Slechts 

één enkel exemplaar werd in het noorden gezien: op 27.VIII een afgevlogen 

dier te Grollo (Wilmink). 

De top van het jaar viel op 2 september met 18 stuks, waarvan alleen al 16 

te Wijlre. Na 7.IX werden nog slechts twee Gele Lucernevlinders gezien: één 

op 6 oktober te Dubbeldam en één op 17.X te Babberich (Postema). Van een 

extra herfstgeneratie is dus niet veel terecht gekomen. 

Vindplaatsen. Lbg.: Epen, Eperheide, Gulpen, Wijlre, Eys, Chèvremont, 

Heerlen, Stein, Montfort, Melick, Arcen, Wessum, Sevenum. ZE: Wolfaartsdijk. 

Z.H.: Dubbeldam, Sliedrecht, Alblasserdam, Rotterdam, Maassluis, Voorburg. 

N.H.: Driehuis, Amsterdam, Weesperkarspel, Muiderberg. Utr.: Langbroek, 

Leersum, Amersfoort. GdL: Culemborg, Leeuwen, Heumen, Harderwijk, Knar- 

dijk, Nunspeet, Babberich, Sinderen, Aalten. Ov.: Deventer, Raalte. Dr.: Grollo. 

Aantal waargenomen exemplaren: 115 (tegen l6l in 1957), 

een voor ons land vrij middelmatig aantal. 

6. Colias crocea Fourcroy. De Oranje Lucernevlinder verscheen reeds vroeg, 

al op 2 juni werd de eerste gezien (Herkenbosch, A. Maas sen). In totaal werd 

hij van 10 verschillende data in juni vermeld, natuurlijk steeds in zeer klein 

aantal en niet noordelijker dan Muiderberg. Ook juli leverde 10 verschillende 

data op met vooral tegen het eind van de maand wat grotere aantallen. Augustus 

echter werd een biezonder goede maand voor deze soort. Al op de eerste werden 

41 stuks geteld, de tiende 67, de elfde zelfs 80. Dit was het hoogste dagtotaal 

van het seizoen, maar ook de rest van de maand en de eerste helft van september 

was voor de soort heel goed. Dagen van meer dan 20 of 30 waren geen zeld¬ 

zaamheden (25.VIII zelfs nog 43!). Bij deze aantallen zijn die van de in 

Zeeland waargenomen trek (zie hierna) niet meegerekend. Na 16 september 

daalt het aantal sterk, hoewel 28.IX nog 9 stuks oplevert. Ook in oktober werd 

crocea nog op 9 dagen, verspreid over de hele maand, gezien. De laatste ving 

Pater Munsters 15 november te Stein, een zeer fraai exemplaar. Alle vlinders, 

die vanaf de tweede helft van september gezien werden, waren trouwens verse 

dieren, een bewijs, dat zich hier ook een (vrij bescheiden) herfstgeneratie heeft 

ontwikkeld. 

Hoewel de meeste exemplaren in het zuiden van. het land gezien werden (vooral 

Zuid-Limburg leverde veel waarnemingen op), kwam de vlinder toch in vrijwel 

het gehele land voor, zelfs op een van de waddeneilanden. Ik zal niet de lange 

lijst van vindplaatsen geven, doch vermeld slechts, dat deze 29 plaatsen uit 

Limburg bevat, 6 uit Noord-Brabant, 6 uit Zeeland, 15 uit Zuid-Holland, 14 uit 

Noord-Holland, 9 uit Utrecht, 19 uit Gelderland, 3 uit O ver ij sei, 3 uit Drente 

en 3 uit Friesland, waarbij ook Terschelling. Alleen de provincie Groningen 

ontbreekt dus. 

De f. heli ce werd vermeld van Barendrecht (3 stuks, J. Minnaard), Slie¬ 

drecht (Bogaard), Welplaat (Vestergaard), Amsterdam (Stammeshaus), 

Beemster (Niedijk) en Naarden (T. Bakker), op de eerste vindplaats na steeds 

telkens één exemplaar. 

Gekweekt werd de soort door LÜCKER, die half augustus ± 80 eieren had, 
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waaruit van 2 oktober tot 8 november 20 vlinders resulteerden en door A. Maas- 

sen, die van 11—23 september 55 vlinders uit een eikweek verkreeg. 

Merken. Pater Munsters merkte te Stein drie vlinders, waarvan één ver¬ 

moedelijk 2 weken later werd terug gezien. 

Trek. In de laatste week van augustus nam van de Vrie in de Wilhelmina- 

polder een zo schitterende migratie van Oranje Lucernevlinders waar, dat ik zijn 

bericht woordelijk citeer. 

,,Op 25.VIII waarschuwde de heer C. van Zoelen, jachtopziener in de Wil- 

helminapolder, mij, dat hij vlinders constant in één richting zag vliegen, ’s Mid¬ 

dags omstreeks 3 uur was ik in de gelegenheid zelf deze vlucht waar te nemen. 

Het betrof de Oranje Lucernevlinder, welke over een stuk bouwland ter breedte 

van zb 800 m doortrok. Ik kon gedurende ongeveer een uur 80 exemplaren 

tellen. Uiteraard kon ik slechts een gedeelte van de strook overzien, naar schat¬ 

ting 25 m rechts en links. Volgens de heer van Zoelen was de trek omstreeks 

11 uur ’s morgens begonnen en bereikte tussen 2 en 3 uur ’s middags het hoog¬ 

tepunt. 

Op 26.VIII ben ik ’s middags weer omstreeks 3 uur gedurende één uur op 

hetzelfde perceel bouwland geweest. Nu was de trek beslist veel intensiever. 

Ik telde gedurende dat uur ± 250 exemplaren. Ook nu was weer volgens de 

heer van Zoelen de trek omstreeks 11 uur ’s morgens begonnen en bereikte 

ook weer tussen 2 en 3 uur ’s middags het hoogtepunt. 

Op 27.VIII ben ik weer poolshoogte gaan nemen, weer ’s middags om 3 uur. 

Nu telde ik in één uur 62 exemplaren. Volgens de heer van Zoelen was er 

’s morgens praktisch geen trek geweest, pas na de middag was dit weer begonnen. 

Op 28.VIII ben ik weer gaan kijken, doch nu kon ik geen trekkende vlinders 

meer ontdekken. Ook de heer van Zoelen heeft er die dag en de volgende 

dagen geen meer waargenomen. 

Het gedrag van de vlinders was zeer opvallend. Ze vlogen op een hoogte van 

0,50 à 2 m in zeer snelle vlucht in zuiver zuidelijke richting. Het tempo van 

vliegen was zo hoog, dat het moeilijk was de dieren met een slagnet te vangen. 

Ik heb gedurende mijn waarnemingen geen enkele vlinder in een andere richting 

zien vliegen. Opvallend was verder ook, dat buiten de strook van 800 m geen 

trekkende vlinders werden waargenomen, ook niet op verschillende dagen.” 

Tot zover de heer van de Vrie. Hij leverde ons hiermee de eerste trekwaar- 

neming voor ons land van crocea en bovendien een van de allermooiste beschrij¬ 

vingen van een retourvlucht van deze soort, die ooit gepubliceerd is. Het is niet 

mogelijk het aantal exemplaren, dat aan deze migratie deelnam, ook maar bij 

benadering te schatten. Wanneer ik het bij de totaaltelling op 1000 stel, ben ik 

zeker aan d„e zeer veilige kant. 

Totaal aantal waarnemingen: 2037, waarmee 1958 op één na 

het beste crocea-jaar wordt, dat we kennen, alleen overtroffen door 1947. (Ook 

zonder de 1000 van de migratie zou dit het geval geweest zijn). 

7. Vanessa atalanta L. Net in de paar zachte dagen, die maart ons schonk 

(27—30), werden twee af gevlogen Atalanta’s gezien, één op 27.III te Rotterdam 

(J. Minnaard) en één op 30.III te Gronsveld (Langohr). Mogelijk overwin¬ 

teraars, mogelijk ook immigranten, daar blijkens de Britse waarnemingen het 
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trekseizoen al vroeg inzette. Verschillende soorten kwamen daar al in februari aan. 

In de tweede en derde decade van april werden eveneens enkele exemplaren 

opgemerkt, maar zelfs de hele maand mei bleef de immigratie zwak. De hoofd¬ 

macht van de trekkers arriveerde tussen 31.V en 20.VI. Tot ver in juli werden 

echter nog af gevlogen dieren gezien (laatste opgave: 25. VII). Intussen waren de 

eerste afstammelingen van de vroegst aangekomenen al verschenen. Tussen 11 en 

17 juli ontpopten verschillende exemplaren, opgekweekt uit gevonden rupsen. 

Het late aankomen van het gros der immigranten en het vrij ongunstige juli- 

weer hadden tot gevolg, dat ook de eerste in Nederland geboren generatie niet 

vroeg tot volle ontplooiing kwam. Pas eind juli begon het dagtotaal duidelijk wat 

op te lopen, maar vooral in de eerste en tweede decade van augustus vloog deze 

generatie zo goed, als maar zelden met onze eerste inheemse vlucht het geval is. 

De top viel op 10.VIII met 743 exemplaren, maar nog op 17.VIII werden er 

592 geteld. Daarna treedt een duidelijke vermindering op en beginnen er afge- 

vlogen dieren tussen de nog steeds verschijnende verse te komen. 

In een normaal jaar is het regel, dat onze tweede Nederlandse generatie de 

beste is. Na de zeer overvloedige vlucht van de eerste had ik me er dan ook heel 

wat van voorgesteld. Maar althans voor de omgeving van Amsterdam werd dat 

een enorme tegenvaller. In september vlogen hier opvallend weinig Atalanta’s, 

pas tegen het eind van de maand en begin oktober kwamen er wat kersverse 

dieren op de Asters en Dahlia’s, kennelijk de vertegenwoordigers van de herfst- 

vlucht. Bekijkt men nu het vluchtdiagram, dan blijkt juist in die dagen het 

landelijk totaal weer op te lopen. Het is duidelijk, dat ook deze generatie verlaat 

was, waardoor ongetwijfeld vele rupsen niet meer tot ontwikkeling zijn gekomen. 

Plaatselijk echter was ook de herfstvlucht zeer goed. De kroon spande wel 

Hendrik-Ido-Ambacht, waar Bogaard op afgevallen fruit in een boomgaard op 

4 oktober 126 exemplaren telde, op de achtste 73, op de elfde 107 en op de 

14de nog 56. Ook te Sint Michielsgestel werden door de Eerw. Heer Knip¬ 

penberg nog tot 20 oktober bijna dagelijks flinke aantallen gezien, al waren ze 

lager dan die van Bogaard. 

Uit de drie noordelijke provincies heb ik na 8.X geen enkele opgave meer, 

maar in het midden en zuiden bleef de vlinder de hele maand oktober en zelfs 

de eerste helft van november op de kaarten voorkomen (l.XI nog 35 stuks!). 

De laatste waarnemingen dateren van 18 november (te Hendrik-Ido-Ambacht), 

19-XI (drie te Sint Michielsgestel) en 6 december, toen een Atalanta te Haam¬ 

stede werd gezien, zich zonnend op een wilgestam (Boot). 

Lichtvangsten werden vermeld van 21 augustus (Naarden, van Heijnsber- 

gen), 17 september (Raalte, Flint), 21.IX (Hendrik-Ido-Ambacht, twee stuks, 

Bogaard) en 3 oktober (Hoorn, J. de Vries). 

Trek. Opvallend veel meldingen van trek kwamen binnen, alle van retour¬ 

vluchten. 18 augustus vloog een tiental in westelijke richting langs het strand van 

Vlieland (Camping). 25 augustus vloog er één in zuidwestelijke richting in 

rechte lijn over het water van de Biesbosch bij Drimmelen (A. Franssen). 

I september vlogen er vier langs het Scheveningse strand in zuidoostelijke 

richting en 3.IX nog één (H. Krug). Op 2 september werd op De Beer van 

II tot 15 uur doorlopend trek in zuidoostelijke richting gezien, twee tot vijf 
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exemplaren per minuut (Vis en Vestergaard). De mooiste waarneming is van 

Leffef, die 6 september bij Apeldoorn een wolk van d= 500 stuks in zuid¬ 

oostelijke richting zag vliegen. Tijdens de vaart van de Moerdijkbrug naar de 

oostpunt van Tiengemeten op 14 september werden tussen 9.30 en 16 uur onge¬ 

veer 25 stuks geteld, die in zuidelijke richting het water overstaken (L. Otto). 

Tenslotte werd 11 oktober te Hilversum een in zuidoostelijke richting trekkende 

Atalanta gezien, die voortvloog met een snelheid van 20 à 25 km per uur 

(F. Bink). 

Merken. Te Haren-Gr. werden op 12 augustus zeven stuks gemerkt, waar¬ 

van één. nog de volgende dag werd terug gezien, daarna niet meer (Kuyten). 

Op 3 augustus werden enkele te Sloten-N.H. gemerkt, waarvan één een paar uur 

later op ongeveer 4 km afstand werd terug gezien (van Oorschot). Pater 

Munsters merkte te Stein in totaal 21 exemplaren, waarvan geen enkele meer 

werd gezien. 

Geslaagde overwintering. In september—oktober 1957 werden 7 

exemplaren gekweekt. Voor het einde van het jaar waren 6 hiervan dood. Eén 

echter kwam de winter door. De vlinder werd geregeld met vruchtensap gevoed 

en op 13 maart losgelaten (J. H. Stolk). Dit bevestigt de ervaring van Newman 

in Engeland, dat overwintering binnenshuis alleen mogelijk is, als het dier 

geregeld voedsel krijgt. 

Totaal aantal waarnemingen: 12128, waardoor 1958 op één na 

het beste Atalanta-jaar is sinds we deze soort tellen, dat is sinds 1947. Het 

topjaar 1950 blijft er nog ongeveer 1500 boven. 

8. Vanessa cardui L. De opvallendste soort van het seizoen ! De eerste 

Distelvlinder werd 3 mei te Rotterdam gezien (van der Aa), de tweede pas 

9 dagen later te Bunnik (de Kruiff). Maar van die datum af is er tot eind 

oktober toe nauwelijks meer een dag, dat cardui niet vermeld wordt. Aanvankelijk 

bleef het aantal zeer gering, maar eind mei komt daar plotseling verbetering in. 

29.V was het dagtotaal 17 stuks, 30.V al 53, I.VI 120 en 2.VI zelfs 162. Dan 

zakt het aantal weer wat af, maar 15.VI bereikt het toch weer 163. Dan echter 

zet de daling definitief door. Daaruit blijkt dus, dat het grootste deel der immi¬ 

granten ons tussen eind mei en half juni bereikte. 

[Nu even de weinige gepubliceerde buitenlandse ervaringen! In Zwitserland 

viel de hoofdtrektijd tussen 8 en 20 mei. Zie Mitt. ent. Ver. Basel, N. F. 8 : 42, 

43, 47 (1958) en 9 : 16, 18, 20 (1959). Deze gegevens stemmen volkomen 

overeen met die uit Zuid-Duitsland, waar de grote vluchten vanaf 9 mei werden 

waargenomen {Ent. Z. Frankfurt 68 : 144, 1958). Het heeft dus ongeveer drie 

weken geduurd, voor deze hoofdmacht ons bereikt had.] 

Tot ongeveer half juli werden de trekkers hier gezien. De laatste datum was 

14. VII, toen nog een sterk af gevlogen exemplaar werd waargenomen. Maar toen 

waren de eerste vertegenwoordigers van de nieuwe Nederlandse generatie reeds 

uit hun pophuid gekropen (vroegste datum: 7.VII, drie stuks). Wat hier aan¬ 

kwam, waren voor een belangrijk deel zeker geen doortrekkers, daar al dadelijk 

druk begonnen werd met eieren leggen. Vooral in de derde week van juli liep 

het dagtotaal mooi op (31.VII al 141), maar augustus werd wel de cardui-maand 

bij uitnemendheid. Een paar data: de eerste 462 stuks, de elfde 643, de 20ste 
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766! Vooral de Buddleia ’s, die in deze tijd juist op hun mooist bloeiden, lever¬ 

den vaak een feestelijk schouwspel op met de soms tientallen zuigende carduis 

er op. 

In de derde decade van de maand begonnen er afgevlogen dieren tussen de 

verse te komen en op het eind van augustus vloog alles door elkaar. Dat duurde 

tot ongeveer half september, toen de-verse weer duidelijk de overhand hadden: 

de tweede Nederlandse generatie had haar intrede gedaan. Deze was echter veel 

zwakker dan de eerste, al zouden we de meeste jaren 83 stuks op 28 september, 

48 op 3 oktober en 25 op 11 oktober stellig wel de moeite waard gevonden heb¬ 

ben ! Maar daarna werd het dan ook snel minder. Het laatste exemplaar, dat bui¬ 

ten gezien werd, vloog 23 oktober te Eindhoven (van Dulm). Daarna kweekte 

Ottenheijm nog op 28.X een cardui uit een te Tegelen gevonden pop en 

A. van Beek 15 november een tweede uit een rups van Harderwijk. 

In geen enkel jaar, dat we nu gegevens over trekvlinders verzamelen, is de 

Distelvlinder er in geslaagd een flinke in Nederland geboren herfstvlucht op te 

bouwen, in tegenstelling tot V. atalanta. We hebben alleen een goed cardui-jaar, 

als er een sterke immigratie plaats vindt. Iets van de oorzaak van dit falen bleek 

in elk geval in 1958. In de tweede helft van juni en in een groot deel van juli 

waren de rupsen afkomstig van de immigranten talrijk en het opkweken ervan 

leverde niet de geringste moeilijkheid op. Maar hoewel het aantal vlinders van 

onze eerste generatie dat der aanvliegers vele malen overtrof, waren er eind 

augustus en in begin september veel minder rupsen te vinden dan in het begin 

van de zomer. Bovendien waren de kweekresultaten daarvan zeer teleurstellend. 

Piet verzamelde van 7.IX tot 5.X in de omgeving van Amsterdam 57 rupsen, 

die verder gekweekt werden in het verwarmde(!) insectarium van Artis. Resul¬ 

taat: 1 normale vlinder op l.X, 1 kleine op 15.X, 1 mislukt bij het uitkomen op 

20.X, 2 als pop gestorven, de rest haalde al niet eens meer de verpopping. 

Dezelfde mislukking meldde R. Vis op zijn kaart. Op 18 september vond hij 

7 volwassen rupsen te Rotterdam, slechts 3 hiervan verpopten, één enkele vlinder 

verscheen op 15 oktober. Ik vermoed daarom, dat de in ons land geboren vlinders 

althans gedeeltelijk steriel zijn (cf. Auto grap ha gamma en verschillende Sphin- 

giden ! ) en dat de eieren, die nog uitkomen, over het algemeen geen sterke rupsen 

leveren. 

Lichtvangsten werden gemeld van 10 augustus (Naarden, van Heijnsber- 

gen), 13.VIII (Raalte, Flint), 15.VIII (Vianen, van Tuijl) en 17.VIII (Eind¬ 

hoven, van Dulm), telkens één exemplaar. Hoewel het aantal klein is, liggen 

deze data zo dicht bij elkaar, dat een toeval haast uitgesloten is. Ik vermoed, dat 

dit terugtrekkende vlinders waren. Trek bij donker is bij de Distelvlinder geen 

al te zeldzaam verschijnsel. 

Trek. Op 1 juni werden te Eijs 15 exemplaren gezien, trekkend in noord¬ 

westelijke richting met sterke meewind, 2 à 3 per minuut (van Mastrigt). De 

volgende dag zag Tolman te Eemnes een vlucht van 73 stuks. Voor zover nog 

trek waar te nemen was, kwamen de dieren uit het zuiden of zuid-zuidoosten, 

maar er waren er ook die in alle richtingen vlogen. Waarschijnlijk was bij deze 

de trekdrift al uitgewoed. Tijdens het onweer op de grens van middag en avond 

vlogen de vele tientallen elkaar achtervolgend en door de open hooibergen 
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schietend, ook in alle richtingen en nog later zonden ze zich op de Distelvlinder- 

manier in massa's op dijk en berm. 

15 juni nam F. Bink 5 stuks trekkend in noordwestelijke richting in de Kam- 

pina waar, vliegend met een snelheid van 30 à 35 km per uur. 21 juni zag 

Vestergaard 21 stuks op Voorne en Rozenburg, eveneens vliegend in noord¬ 

westelijke richting, hoogstwaarschijnlijk dus ook trekkend. Op 18 augustus zag 

Camping enkele honderden langs het Vlielandse Noordzeestrand vliegen met de 

wind mee in westelijke richting. 

Totaal aantal waarnemingen: 12632, het hoogste getal, dat we 

tot nog toe geteld hebben en wel heel sterk afstekend tegen de 128 van 1957. 

(Ter vergelijking: op de Britse eilanden werden in 1958 niet meer dan 1350 

stuks geteld!.) 

9. Issoria lathonia L. Pas 17 mei werd de eerste in het binnenland gezien 

(te Doorn, de Kruiff). In juni kleine aantallen op drie data, in juli eveneens 

drie verschillende data, telkens slechts één exemplaar. Augustus was wat beter. 

Top op 3.VIII met niet meer dan 5 stuks! September leverde slechts twee waar¬ 

nemingen op: 5.IX één te Wageningen en 6.IX een tweede exemplaar te Gulpen. 

[In het duingebied ook niet overvloedig, maar toch heel wat beter! Vroegste 

waarneming: 24 april te Oostvoorne; 13 stuks, waarbij al af gevlogen exemplaren, 

op 30 april; weinig in mei, maar op 15 juni een top van 79 stuks, dan weer een 

opvallende vermindering, maar op 12 juli 35 verse lathonia s in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen en op 3 augustus 30 stuks. Ook vrijwel de gehele augustus- 

en septembermaand aanwezig (14.IX nog 27 stuks, waarvan 20 in Meijendel), 

laatste waarneming 3 oktober drie stuks in Meijendel, totaal 471 exemplaren.] 

Vindplaatsen: Lbg.: Gulpen, Eys, Herkenbosch. Z.H.: Sliedrecht, 

Zwijndrecht, Rotterdam. N.H.: Sloten, Amsterdam. Utr.: Soest, Maarn, Doorn, 

Leersum. Gdl.: Nunspeet, Epe, Wapenveld, Heumen. Dr.: Oosterhesselen. 

Totaal aantal waarnemingen: 42, weer een zeer zwak seizoen dus. 

10. Acherontia atropos L. Reeds 25 mei werd een Doodshoofdvlinder onder 

een mand op het strand van Terschelling gevonden (Andersen). Een tweede 

werd 16 juni te Harderwijk aangetroffen. Juli leverde vijf exemplaren op, augus¬ 

tus vier, september drie en oktober twee. Daarbij kwam nog één, waarvan de 

juiste datum niet bekendis. 

Vrij veel rupsen werden gevonden tussen ongeveer 20 juli en 10 september, 

maar vooral opvallend was het grote aantal poppen, dat gemeld werd. Voor een 

belangrijk deel was dat te danken aan de voordrachten van Dr. F. I. Brouwer 

voor de regionale zender te Groningen. 

Interessant is de vangst van een $ op 12 september te Ommen, dat 22 eieren 

legde, waaruit 16 dagen later 12 rupsen verschenen (Goutbeek). 

Vindplaatsen (alle stadia). Lbg.: Ubach over Worms. ZL: Nisse, 

Hoedekenskerke, Domburg. Z.H.: Melissant, Stellendam, Middelharnis. N.H.: 

Amsterdam, Koog aan de Zaan, Driehuis, Hippolytushoef. Utr.: Soest, Doorn. 

Gdl.: Harderwijk, Apeldoorn. Ov.: Ommen. Dr.: Sleen, Gasselte, Gieten. Fr.: 

Kortezwaag, Achlum, Tjerkwerd, Terschelling. Gr.: Stadskanaal, Groningen, 

Siddeburen, Pieterburen, Overschild. 

Aantal waarnemingen: 17 vlinders, 22 rupsen, 62 poppen. Zeker 

geen slecht jaar! 
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11. Herse convolvuli L. Het vroegste exemplaar werd 28 juli te Utrecht 

genoteerd (Venema), in augustus werden 3 exemplaren gezien, wat meer in 

september en nog één in de eerste week van oktober. In de omgeving van 

Amersfoort werd een rups gevonden (Th. Jacobs, Nabu 3 : 329). Een zeer 

matig seizoen voor de Windepijlstaart. 

Vindplaatsen: Lbg.: Swalmen. Z.H.: Schelluinen, Den Haag. N.H.: 

Aalsmeer, Zaandam, Beemster, ’s-Graveland. Utr.: Utrecht, Zeist, Amersfoort. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 11 vlinders (hier¬ 

van alleen al te Schelluinen drie stuks! Slob), één rups 

12. Macroglossum stellatarum L. De Kolibrievlinder was in 1958 wat beter 

vertegenwoordigd dan in de vijf voorafgaande jaren, al konden we beslist niet 

van een goed jaar voor deze vlinder spreken. Curiositeitshalve zij vermeld, dat 

op 20 januari te Schore een exemplaar werd aangetroffen tussen uien, die in 

plastic zakken verpakt in kartonnen dozen uit Egypte waren ingevoerd (A. DE 

Kunder volgens mededeling van Walrecht). De eerste immigrant werd al op 

24 april te Gulpen gezien (F. v. Oosterhout). Mei leverde geen enkele mel¬ 

ding op, juni daarentegen 9, verdeeld over even zoveel dagen, van Vijlen in het 

zuiden tot Haren in Groningen. Juli en augustus hadden elk slechts 6 data, waar¬ 

op vlinders gezien werden. September was de beste maand, hoewel het hoogste 

dagtotaal toch slechts vijf stuks bedroeg. Oktober leverde nog één waarneming 

op: de elfde een vlinder te Swalmen (Mevr. Pijpers). 

Op 3 september werd te Amsterdam een eierleggend $ gevangen, dat nog 

ongeveer 125 eieren legde, die echter geen van alle uitkwamen (F. Bink). 

Vindplaatsen: Lbg.: Vijlen, Gulpen, Sint Odiliënberg, Swalmen, Steyl. 

N.B.: Sint Michielsgestel, Breda. Z.H.: Schelluinen, Rotterdam, Spijkenisse, Mey- 

endel, Leiden. N.H.: Haarlemmermeer, Amsterdam, Heemstede, Velzen, Beem¬ 

ster, Hoorn. Utr.: Zeist, Cothen. Gdl.: Waardenburg. Ov.: Raalte, Dedemsvaart. 

Fr.: Terschelling, Schiermonnikoog. Gr.: Haren. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 68, precies het 

dubbele van 1957 ! 

13. Celerio livornica Esper. Na slechts twee seizoenen ontbroken te hebben, 

was deze vroeger zo zeldzame immigrant al weer present, al was het aantal dan 

ook klein. Op 19 augustus werd een exemplaar in de P.D.-lamp te Marknesse 

gevangen (van de Pol). 24.VIII volgde een $ te Apeldoorn (Leffef). Op 

13 september ving R. Vis een vers exemplaar te Oostvoorne en 8 oktober ten¬ 

slotte werd een exemplaar te Enschede gevangen (J. Kroese). Een totaal van 

vier stuks is voor deze soort en voor ons land stellig een goed seizoen te noemen. 

14. Chaerocampa celerio L. Als men bedenkt, dat sinds het begin van de 

trekwaarnemingen in 1940 nog nooit een exemplaar van deze Sphingide in de 

verslagen werd vermeld, is het wel duidelijk, hoe zeldzaam de soort voor ons 

land is. Het was dan ook een buitengewone verrassing, toen Dr. F. I. Brouwer 

mij een exemplaar toezond, dat 20 oktober te Groningen gevangen was en dat 

toen beslist nog mooi gaaf geweest moet zijn. Doordat de vlinder tijdens het 

transport weer bijgekomen was, is hij later enigszins afgevlogen. Hij berust nu in 

de collectie van het Zoölogisch Museum te Amsterdam. 

15. Lithosia quadra L. Geen al te best jaar voor de Viervlakvlinder ! Bo- 
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vendien werd driekwart van de gemelde exemplaren te Wiessel gesignaleerd, 

waar de vlinder op het ogenblik stellig inheems is. Verder kwamen nog enkele 

meldingen binnen van Stein (een prachtig $ op 25 juli, Pater Munsters), 

Leiden (twee stuks begin september, Wis sink), Berg en Dal (één op 10 augus¬ 

tus, van der Vliet) en Vaassen (een $ op 20 juli, Elfrink). De vroegste 

datum was 19 juli, toen Leffef 12 stuks te Wiessel noteerde. 

Aantal waargenomen exemplaren: 20, nog iets minder dan 

in 1957. 

16. Agrotis ypsilon Hufnagel. Reeds op 9 mei werd de eerste ypsilon op de 

P.D.-lamp te Stein gevangen, een prachtig $ . Overigens leverde mei dit keer 

opvallend veel meldingen op. Op niet minder dan 14 verschillende data werd de 

vlinder in deze maand gezien. Juni was nog veel beter: slechts voor 8 over de 

hele maand verspreide data ontbreekt hij. Er waren enkele heel gave dieren onder 

deze voorjaars-exemplaren, maar het grootste deel was toch min of meer afge- 

vlogen. Vermoedelijk is het bij ypsilon net als bij Autographa gamma: enkele rup¬ 

sen, die onder zeer gunstige omstandigheden overwinteren, of die sterker zijn dan 

het grootste deel van hun soortgenoten, slagen er soms in onze winter levend door 

te komen. Dit blijkt overtuigend uit de ervaring van P. de Vries, die 18 mei 

in de Beemster een vers exemplaar onder het glas van een koude bak bemachtigde. 

De immigranten bleven echter tot ver in juli komen. Op 4.VII ving Wilmink te 

Groningen vier volkomen afgevlogen en vrijwel onherkenbare exemplaren. De 

laatste melding van een afgevlogen ypsilon was 25.VII, maar toen vlogen de 

verse dieren al meer dan een week. Overigens was er de eerste twee decaden van 

juli duidelijk een achteruitgang te merken, niet zo zeer in het aantal data als wel 

in het aantal individuen per dag. In de laatste week van juli loopt het aantal 

echter duidelijk op en vooral augustus en de eerste drie weken van september 

waren heel goed. Meermalen kwamen dagtotalen van over de 50 stuks voor. 

Beslist talrijk was de vlinder omstreeks 10.VIII in het bos te Rijs op smeer 

(103 stuks op de elfde! Leffef). Na 20 september werd het aantal minder, 

maar op 11 oktober werden toch nog 20 stuks gemeld. In november werd 

ypsilon nog op 10 dagen, verdeeld over de hele maand, gezien. De slotdata 

waren 3 december (een dood, maar niet stijf $ te Rotterdam, Vis) en 5 de¬ 

cember (een exemplaar te Apeldoorn, Leffef). 

De vlinder werd door vrijwel het gehele land waargenomen. Alleen uit Noord- 

Brabant en Zeeland ontving ik geen meldingen, maar dat komt stellig alleen, 

omdat daar niet op de soort gelet is. 

Totaal aantal waarnemingen: 1896, zonder twijfel een heel 

goed jaar voor deze vlinder. 

17. Spaelothis ravida Schiff. Op 3 juli werd een exemplaar te ’s-Hertogen- 

bosch gevangen (van der Meulen). Evenals de vorige jaren werden te Ooster- 

hout weer verscheidene ravida’s door v. Lettow waargenomen: op 12 en 19.VII 

samen 14 stuks. Dat de vlinder zich hier op het ogenblik kan handhaven, kan wel 

als zeker aangenomen worden. Tenslotte meldde M. v. D. Berg nog een exem¬ 

plaar van Voorthuizen op 4 augustus, samen dus 16 stuks, het hoogste jaartotaal, 

dat we tot nog toe genoteerd hebben. 

(Wordt vervolgd) 
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In Memoriam Martinus Hardonk 

10 mei 1896—12 juni 1959 

Begin januari van dit jaar was ik op bezoek bij Ir. Hardonk en we brachten 

een gezellige avond door zoals dat het geval pleegt te zijn bij mensen, die een 

gemeenschappelijke belangstelling hebben en goed met elkaar overweg kunnen. 

Hij voelde zich toen aanmerkelijk beter dan enkele maanden ervoor, al was hij 

niet meer de onvermoeibare man van vroeger, die tot diep in de nacht kon 

studeren en na een paar uur slaap weer volkomen fit was. Helaas ging zijn ge¬ 

zondheidstoestand kort daarna snel achteruit en overleed hij enkele maanden 

later. 

Hardonk was geboren te Apeldoorn, waar hij eerst drie jaar de Mulo bezocht 

om daarna over te wippen naar de H.B.S., waarvan hij de twee hoogste klassen 

met succes doorliep. Dit is op zichzelf al een prestatie, die niet velen hem na 

zullen doen ! Na zijn eindexamen in 1913 ging hij studeren aan de Technische 

Hogeschool te Delft, waar hij in 1918 cum laude zijn diploma als scheikundig 

ingenieur behaalde. 

Van 1920 af is Hardonk onafgebroken in dienst geweest van de Bataafsche 

Petroleum Maatschappij, eerst te Balikpapan, daarna te Manheim, vervolgens te 

IJmuiden en sinds 1932 op het hoofdkantoor te Den Haag. Hij beschikte over 

een enorme literatuurkennis, niet alleen wat zijn vak betreft, maar ook over 

allerlei onderwerpen, die hem interesseerden, en had een fabelachtig geheugen. 

Voor zijn naaste medewerkers was hij dan ook een onmisbare vraagbaak. Naar 

buiten was echter weinig van deze benijdenswaardige eigenschappen te merken, 

daar Hardonk een uiterst bescheiden man was. 

Wat de entomologie betreft ging zijn belangstelling uit naar de Lepidoptera, 

allereerst als verzamelaar, die genoot van de prachtige kleuren en tekeningen. 

SEP151959 
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Maar het spreekt haast vanzelf, dat de chemische kant van de insectenstudie hem 

wel biezonder aantrok. Wat hij maar in tijdschriften kon vinden over insecten¬ 

pigmenten en hormonen, copieerde hij en tenslotte werd dat een dik pak aan¬ 

tekeningen, dat zich thans in onze Bibliotheek bevindt. Als ooit iemand zich op 

deze onderwerpen wil toeleggen, zullen deze notities hem veel zoeken in buiten¬ 

landse tijdschriften kunnen besparen. Helaas heeft Hardonk er niet de tijd voor 

gekregen alle gegevens uit te werken tot een samenvattende publicatie, die juist 

van deze bij uitstek deskundige zo waardevol had kunnen zijn. 

Vooral de leden van de afdeling Zuid-Holland zullen Hardonk op hun ver¬ 

gaderingen missen. De laatste die hij bezocht, was hij lichamelijk daartoe nauwe¬ 

lijks in staat, maar hij wilde de bijeenkomst in geen geval verzuimen en bleef tot 

het late einde, tot niet geringe ongerustheid van zijn verwanten. 

Het moge Mevrouw Hardonk en haar kinderen een troost zijn, dat deze man 

door de intense belangstelling voor zijn vak en zijn liefhebberijen een leven 

heeft kunnen leiden, dat hem ten volle bevredigd heeft. 

B. J. Lempke. 

In Memoriam 
Op 31 juli 1959 overleed in de ouderdom van 90 jaar Prof. Dr. Oskar Vogt. 

Vogt was medicus en een bekend hersenspecialist. Zijn entomologisch werk is 

van veel belang geweest voor de systematiek in het algemeen, aangezien hij reeds 

in 1906 in een voordracht te Berlijn aangetoond heeft, dat elke soort uit geogra¬ 

fische ondersoorten opgebouwd is, hetgeen hij aan de hand van hommels demon¬ 

streerde. 

Hiertoe heeft hij een enorm rijke collectie opgebouwd, grotendeels door hem 

zelf bijeengebracht. Vele reizen heeft hij hiervoor met zijn echtgenote Dr. Cécile 

Vogt-Mugnier gemaakt, o.a. naar nu onbereikbare gebieden als de Kaukasus. 

Zijn gevolgtrekkingen waren bijna uitsluitend op deze collectie gebaseerd. 

Steeds was hij bereid zijn collectie, zijn grote kennis en zijn originele ideeën aan 

anderen ter beschikking te stellen. 

In hem verliezen wij de grondlegger van de moderne systematiek der hommels 

G. Kruseman. 

Belevenissen met Aglia tau L. Mijn waarnemingen van 1958 betreffende de vangst van 

/^-mannetjes op licht zijn in 1959 afdoende bevestigd. De 28e en 29e april lichtten van 

Aartsen en ik op één van de vliegplaatsen bij Apeldoorn en weer kwamen de dieren, 

ondanks de vrij ongunstige weersomstandigheden, op de lamp. Mijn vermoeden, dat de 

mannetjes van A. tau twee vliegperiodes hebben, n.l. een bruidsvlucht daags en een na¬ 

vlucht ’s nachts, is echter niet juist gebleken. Zij vliegen gewoon door tot tamelijk laat in 

de avond, waarbij zij een korte tijd gelijk met de in de schemer vliegende wijfjes actief zijn. 

Door met de lamp langs de plaatsen te lopen, waar overdag de meeste mannetjes vlogen, 

ontdekten wij hoe en waar beide seksen ’s nachts rusten. Zij hingen open en bloot aan de 

mazen van het domeinraster of aan afgevallen takken, vrij dicht bij de grond, onbeschut 

tegen de hevige regenval en stellig een al te gemakkelijke prooi voor de vele bosmuizen 

welke wij zagen. 

De wijfjes komen niet op licht, maar vliegen in de schemer vrij laag bij de grond langs 

of kruisen de bospaden en zijn gemakkelijk te netten. 

W. J. Boer Leffef, Korteweg 53, Apeldoorn (Med. R.I.V.O.N.). 
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Trekvlinders in 1958 
door 

B. J. LEMPKE 

(Negentiende jaarverslag) 

(slot) 

18. Peridroma saucia Hb. Al op 20 mei werd door Lucas een exemplaar te 

Meyendel gevangen, gevolgd door een tweede op 28 mei te Stein (Pater Mun¬ 

sters). Juni leverde slechts één waarneming op: de 22ste weer een saucia te 

Stein. Daarna verschijnt de soort pas weer in de tweede helft van augustus: 

17.VIII een vers exemplaar van de tweede generatie te Marknesse (van de Pol). 

Daarmee begint een goed aansluitende rij van data, die voortduurt tot 9 oktober, 

toen de laatste saucia s van het seizoen te Stein en te Aerdenhout werden geno¬ 

teerd. Het dagtotaal was zoals altijd niet hoog. Het hoogste was 5 stuks op 

30 augustus. Het aantal vindplaatsen was betrekkelijk klein. 

Vindplaatsen. Lbg.: Epen, Stein, Montfort. Z.H.: Melissant, Hendrik- 

Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Meyendel. N.H.: Aerdenhout, Haarlem, Amsterdam, 

Hoorn, VGraveland. Ov.: Saasveld. N.O.-polder: Marknesse. Fr.: Tietjerk. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 43, tegen 9 in 

1957. Stellig een goed jaar voor de soort ! 

19. Mythimna 1. album L. Er werden alleen enkele exemplaren van de 

najaarsgeneratie waargenomen. De eerste zag Pater Munsters op 6 september 

te Stein. Op dezelfde plaats werden in de tweede helft van september nog drie 

stuks gezien en één op 2 oktober. Bovendien ving Ottenheijm 12 september 

een /. album te Tegelen en Vlug 17.IX één te America. Alle exemplaren werden 

dus uitsluitend in het zuidoosten van het land gezien, in totaal 7 stuks. 

20. Mythimna vitellina F. Op 26 augustus ving M. den Boer een $ van 

deze voor ons land zo zeldzame immigrant te Rotterdam. (Het maximum be¬ 

draagt 7 stuks, gevangen in 1938). 

21. Heliothis scutosa Schiff. Een mooi exemplaar van deze eveneens zeer 

zeldzame migrant werd 5 september te Geidrop gevangen (Haanstra). 

22. Heliothis peltigera Schiff. In mei moet een voor deze soort vrij sterke 

immigratie plaats gevonden hebben, daar toen niet minder dan vier stuks werden 

waargenomen. Op 9-V ving Wilmink een gaaf exemplaar op licht te Groningen. 

10.V volgde een gaaf i$ te Rotterdam (Elfferich), 15.V werd er een op licht 

gevangen in de Beemster (Huïsenga) en 23.V ving Leffef de vierde te Apel¬ 

doorn. 

In de nazomer verscheen een tweede generatie. Op 10 augustus ving Camping 

een , $ op Vlieland, dat ± 150 eieren legde. De rupsjes ontwikkelden zich wel 

er in, maar stierven al in de eischaal. (Al weer een voorbeeld van een immigrant 

met weinig levensvatbare nakomelingen in ons klimaat?) Op 12 augustus ving 

Flint te Raalte een prachtig gaaf $ met een zeer donkere grondkleur. Op 

20.VIII kwam te Hoorn een al even mooi exemplaar op de lamp (P. de Vries). 

Huisman was al biezonder gelukkig door te Melissant niet minder dan drie stuks 

op zijn lamp te krijgen (29.VIII, l.IX en 6.IX). Tenslotte ving de Vries nog 

een af gevlogen peltigera, die op 31 augustus overdag langs de weg vloog te 

Robbenoord in de Wieringermeerpolder. 
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Totaal aantal waargenomen exemplaren: 11 stuks, het 

hoogste, dat tot nog toe in één seizoen in ons land is gezien. 

23. Xylena exsoleta L. Op 19 november ving Leffef een vers $ te Apel¬ 

doorn, het enige exemplaar, dat in 1958 werd gemeld. 

24. Hoplodrina ambigua Schiff. Van de voorjaarsgeneratie werd alleen op 

12 juni een exemplaar te Swalmen gevangen (Meuffels). De tweede generatie 

was beter vertegenwoordigd en werd waargenomen van 10 augustus tot 19 sep¬ 

tember. Toch was het aantal maar zeer matig en we krijgen wel sterk de indruk, 

dat de goede tijd voor deze soort al weer voorbij is. Het hoogste dagtotaal be¬ 

droeg slechts 5 stuks (op 28 augustus, dank zij 4 stuks alleen al van Melissant, 

Huisman). Alle exemplaren stammen uit de zuidelijke helft van het land. 

Vindplaatsen. Lbg.: Epen, Stein, Swalmen, Arcen. Z.H.: Melissant, 

Goeree, Oostvoorne, Rotterdam. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 16. (In 1957 

geen enkel, in 1956 ook maar 17 stuks). 

25. Laphygma exigua Hb. Op 10 mei ving van Wisselingh een iets afge¬ 

vlogen exemplaar van de eerste generatie te Aerdenhout. Daarna werd de soort 

weer in de nazomer en herfst van 21 augustus tot 10 oktober gezien, maar nu 

bijna uitsluitend in de zuidelijke helft van het land. Eén exemplaar kwam te 

's-Graveland op de lamp (van Heijnsbergen). Op de P.D.-lamp te Stein werden 

niet minder dan zes stuks gevangen, verder nog een enkel exemplaar te Heerler- 

baan (Lukkien), Melissant (Huisman) en Oostvoorne (Vis). 

Totaal aantal waargenomen exe nrp laren: 12 stuks, het 

hoogste, dat in één jaar in Nederland werd genoteerd. (Tot nog toe stond 1952 

aan de top met 9 stuks). 

26. Porphyrinia ostrina Hb. Van deze voor ons land volkomen nieuwe 

soort, die zelfs in Zuid-Engeland zeldzaam is, werd op 24 mei een $ op licht 

gevangen te Overveen door Küchlein, die hierover reeds uitvoerig bericht heeft 

(Ent. Ber. 19 : 135, 1959). 

27. Trichoplusia ni Hb. In de loop van 1958 verschenen in de Mitt. ent. 

Ver. Basel, N. F. 8 : 40—43, enthousiaste mededelingen over diverse vangsten 

van deze soort, die ook in Zwitserland een zeldzame immigrant is. Ik had daarom 

enige hoop, dat ni nog wel verder noordwaarts zou trekken en misschien zelfs 

in ons land opgemerkt zou worden. Mijn geduld werd wel op een zeer lange 

proef gesteld, want pas tegen het eind van het seizoen hoorde' ik van een 

Nederlandse vangst. Op 5 september werd een niet vers, maar goed herkenbaar 

exemplaar in de P.D.-lamp te Stein aangetroffen (Pater Munsters). Dit is het 

tweede, dat ooit in ons land is gevangen. 

(Op de Britse eilanden is ni een veel regelmatiger bezoeker. In 1958 werden 

daar 24 stuks geteld, wat wel een record-cijfer is.) 

28. Autographa gamma L. Op 4 april vond P. de Vries een vers exemplaar 

onder het glas van een koude bak in de Beemster, die daar wel op dezelfde 

manier tot ontwikkeling zal zijn gekomen als de reeds vermelde Agrotis ypsilon. 

De eerste immigrant werd door Peerdeman op 2 mei te Bussum gezien. Dat de 

trek al dadelijk goed inzette, blijkt wel hieruit, dat slechts op één dag in deze 

maand (de 16de) de Gammauil op de kaarten ontbreekt, terwijl op 29.V het 
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dagtotaal al opgelopen was tot 66. Op die dag telde Bogaard overdag te Otto- 

land niet minder dan 39 stuks ! Op 31.V bedroeg de telling 200 gamma’s, af¬ 

komstig van tal van plaatsen, op 6 juni 206 en op 15.VI zelfs 345. Dit was de 

top van de voorjaarsimmigratie. Daarna trad er een duidelijke daling in, maar 

omstreeks half juli schijnt er een nieuwe invasie plaats gevonden te hebben. Op 

de 19de vlogen honderden op de boulevard te Zandvoort (Westmijze), de 

21ste telde Gorter 675 stuks in zijn vanglamp bij het ziekenhuis te Zeist (maar 

de volgende dag slechts 135 !). Ook de in ons land geboren gamma’s beginnen 

nu te verschijnen: de eerste opgave van een gekweekt exemplaar dateert van 

2 5. VII, de volgende van 27. VII, Voorlopig vliegen nu verse en af gevlogen 

dieren door elkaar, terwijl de dagtotalen met sprongen de hoogte in schieten. 

Op 27 juli bedroeg de telling 1675 stuks, op 31 juli 1906, op 3 augustus 2194, 

de tiende 7189 en 11.VIII zelfs 17115. Op die dag zag H. Veen een enorme 

concentratie van gamma s op bloeiende Rode klaver langs een wegberm van zeker 

een km lengte even voorbij Wieringerwerf. Door telkens het aantal per m2 te 

tellen, waarbij bleek, dat de concentratie overal even dicht was, kwam hij tot een 

zeer voorzichtige schatting van 10000 stuks. ,,Maar er vlogen er meer, want ook 

aan de overkant van de weg waren ze. En wie weet, hoeveel ik er al voorbij 

gereden ben in het zuidelijk deel van de polder, voor ik er achter kwam, dat de 

gamma s in massa vlogen”, merkt deze consciëntieuze waarnemer op. Ook op de 

Afsluitdijk vlogen de vlinders in aantal tot aan Kornwerderzand. En toen was het 

ineens uit. Op zijn verdere tocht dwars door Friesland zag de heer Veen er geen 

enkele meer. 

Op 12 augustus haalde Leffef uit zijn vanglamp te Apeldoorn 1505 zorgvul¬ 

dig getelde exemplaren en telde Gorter er 1400 te Zeist. In deze periode was 

de vlinder ook talrijk op Terschelling (Camping, G. Dijkstra) en op bloeiende 

heide te Ermelo en op de Lemelerberg. Merkwaardig is, dat in de derde decade 

van de maand gamma op Terschelling aanzienlijk in aantal verminderde, maar 

dat Oord op 24.VIII nog schrijft, dat op de Lemelerberg een ware invasie had 

plaats gevonden en dat hij nog nooit zo’n massa gezien had. Op deze dag bereikte 

het totaal het getal van 25819. Dit was het maximum van het hele seizoen. Toch 

hebben we in de tweede helft van augustus en in de eerste van september nog 

heel wat dagen met over de duizend stuks. Na half september komt echter een 

duidelijke vermindering en na 11 oktober, toen nog 229 stuks gemeld werden, 

komt geen enkele dag meer boven de honderd. Een weinig voorkomend feit is, 

dat zelfs in november de Gammauil op slechts één dag geheel ontbrak (de 13de). 

In december werd de vlinder nog gezien op de 5de (twee exemplaren te Apel¬ 

doorn, Leffef), de 7de (één exemplaar van dezelfde vindplaats en waarnemer) 

en de 8ste (een gamma in huis te Zutfen, Zwier). 

Nog laat in de herfst waren hier en daar rupsen te vinden. De kroon spant 

wel de vondst van een paar rupsen op boerenkool bij Amersfoort op 2 november, 

die tenslotte in de verwarmde kamer op 10 december een vlinder opleverden 

(R. Kuiter, Nabu 2 : 200, 3 : 217, 1958, 1959). 

Trek. Wat nog geen enkel jaar in Nederland gebeurd is, leverde 1958 op: 

een onverdachte waarneming van gamma-trek. Op 2 september zag Vis op de 
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zuidpier van De Beer een zwakke trek in zuidoostelijke richting van 1 tot 3 

exemplaren per minuut. 

[Aanwijzingen voor trek zijn de volgende waarnemingen: op 24 juli op één 

etalageruit te Rotterdam 74 stuks, de volgende avond maar 3 (M. v. D. Berg); 

op 22.VIII op een Buddleia te Amsterdam 50 stuks, daarvoor en daarna maar 

enkele (Kruseman); 29.IX te Wiessel 22 stuks op de lamp, daarvoor en daarna 

slechts enkele (Soutendijk)]. 

Totaal aantal waarnemingen: 178295, waarmee 1958 op één 

na het beste gamma-jaar geworden is sinds we de soort tellen, dat is sinds 1947. 

(De Britse eilanden slechts 26000, iets meer dan het gemiddelde!) 

29. Catocala fraxini L. Op 11 september zat een gaaf exemplaar op een 

boomstam te Rhenen (Landsman). Het bevindt zich thans in de collectie van 

het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam. 

30. Rhodometra sacraria L. Van deze voor Nederland ook al zeer zeldzame 

immigrant werd door Huisman op 28 augustus een vrijwel gaaf $ te Melissant 

gevangen. Het is het derde exemplaar, dat uit ons land bekend is. 

31. Nycterosea obstipata F. Al weer een zeldzame soort, die het in 1958 

uitstekend gedaan heeft. Reeds op 10 mei ving Lucas een vrij goed $ in Meyen- 

del. Op 10 juli werd een gaaf $ te Leiden gevangen (Kroon), 26 juli een gaaf 

$ te Heerlerbaan (Lukkien). Op 29 augustus ving Huisman, wiens woonplaats 

dit jaar wel biezonder gunstig lag voor het waarnemen van trekkers, een vers $ . 

Op 13 september werd een $ te Oostvoorne gevangen (J. v. d. Weerd). Bo¬ 

gaard ving in september liefst vier stuks te Hendrik-Ido-Ambacht, Slob zag 

er 2 in oktober te Schelluinen en van Wisselingh kreeg de laatste op zijn lamp 

te Aerdenhout op 27 november. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 12, op één na 

het hoogste jaartotaal. (Het recordjaar is 1938 met 14 stuks). 

32. Dioryctria splendidella H.-S. Wat in het trekvlinderboekje over deze 

soort vermeld staat, zal grotendeels herzien moeten worden, daar vele oudere 

determinaties onjuist blijken te zijn. Het wachten is op de resultaten van een 

revisie door de heer Helmers. In elk geval zijn 15 juli door Peerdeman drie 

ontwijfelbare splendidella'§ te Someren op de lamp gevangen. 

33. Palpita unionalis Hb. Van deze pas in 1956 voor het eerst in ons land 

waargenomen migrant werden in 1958 weer drie exemplaren aangetroffen. Van 

Heijnsbergen ving op 7 en 11 september telkens één unionalis te ’s-Graveland, 

terwijl Lucas de derde, een ; $ , op 20 september te Rotterdam bemachtigde. 

34. Uresiphita gilvata F. Het eerste Nederlandse exemplaar werd door 

Helmers in 1951 te Doornspijk gevangen. In 1958 volgde een tweede exemplaar 

van deze niet moeilijk te herkennen soort op 29 augustus te Groningen door 

Wilmink. 

35. Nomophila noctuella Schiff. In het afgelopen jaar werd een voor ons 

land ongekend groot aantal noctuella's gemeld. De eerste kwam op 6 mei op de 

vanglamp in het Amsterdamse Bos (Küchlein), twee dagen later gevolgd door 

de tweede. Nog op 9 verdere data werd de soort in mei gemeld met als maximum 

10 stuks op de 20ste (2 te Amsterdam, 8 te Wijdenes). Tot half juni kwamen 

daar weer 5 data bij, maar dan ontbreekt de vlinder op de kaarten tot 6 juli. 



TREKVLINDERS IN 1958 175 

Op die dag begint echter een vrijwel ononderbroken reeks van waarnemingen, 

die voortduurde tot half september met als hoogste aantallen 17 stuks op 19 

augustus en 20 op 13 september. Daarna komen nog enkele opgaven in de tweede 

septemberhelft en een paar in oktober met als slotdatum 14.X, toen zowel in 

Rotterdam als in Hoorn nog een noctuella werd gezien. 

Dat de vlinder als meer ,,Heterocera” ook wel eens overdag vliegt, blijkt uit 

de vangst van een exemplaar op 23 augustus op een bloeiende Buddleia te Hoorn 

(P. de Vries). Dezelfde waarnemer ving daar op 15 september een noctuella 

met rode ogen. Mogelijk een nog onopgemerkte erfelijke vorm. 

Vindplaatsen. Lbg.: Epen. N.B.: Someren. ZI.: Wilhelminadorp. Z.H.: 

Melissant, Sommelsdijk, Oostvoorne, Meyendel, Oegstgeest, Nieuwkoop. N.H.: 

Overveen, Amsterdam, Wijdenes, Hoorn, VGraveland, Hilversum. Utr.: Loenen. 

Gdl.: Ermelo, Vaassen, Wiessel, Winterswijk. Fr.: Fochtelo, Vlieland, Ter¬ 

schelling. 

Totaal aantal waarnemingen: 185, uiteraard het hoogste aantal, 

dat van één seizoen uit Nederland bekend is. 

36. Pyrausta martialis Guenée. Op 8 oktober werd in de P.D.-lamp te 

Hoorn een exemplaar gevangen (Küchlein), terwijl op 27 oktober een tweede 

exemplaar te Melissant op de lamp kwam (Huisman). 

37. Plutella maculipennis Curtis. Van deze kleine migrant bezitten we 

de minst bevredigende gegevens. Er zijn niet veel medewerkers, die hem goed 

kennen en van de ter zake deskundigen hebben maar weinigen de soort serieus 

ingevuld. Terwijl in de Engelse tijdschriften berichten staan over miljoenen¬ 

invasies aan de oostkust van Groot-Brittannië, beschikken wij slechts over aan¬ 

wijzingen, dat maculipennis in elk geval ook hier te lande zeer talrijk geweest 

moet zijn. 

De vroegste melding is 10 mei (10 stuks te Meyendel, Lucas). In de tweede 

helft van deze maand komen daar nog enkele waarnemingen bij, maar tegen 

het eind van mei komt de soort blijkbaar pas goed opzetten (tegelijk dus met 

verschillende andere migranten !). Vanaf 31.V tot 20 september ontbreekt hij 

vrijwel geen enkele dag op de formulieren. Vanaf de laatste week van mei werd 

het vlindertje in de Beemster tamelijk veel op bloemkool gevonden, 1 à 2 per 

plant, meest onder het blad, waarmee de kool was afgedekt (P. de Vries). 

Over de periode van 25.VI tot 11.VII schreef Helmers: ,,Overal waar ik kwam, 

zeer talrijk”. Begin juli was er op vele koolvelden al lichte schade door de 

rupsen (Houtman). Op 9 juli waren in de Beemster imagines op spruitkool, 

maar ook volwassen rupsen en zelfs al ingesponnen dieren (de Vries). Op deze 

datum werden ook veel jonge rupsen gevonden op cruciferen op Texel. De top 

van de dagtotalen valt eveneens op 9 juli met 1157 stuks. Daarna komen nog wel 

enkele dagen met vrij behoorlijke aantallen (15.VII met 100 stuks, 30.VIII met 

64), maar over het algemeen liggen de dagtotalen toch laag. 

Na 20 september volgen nog een paar exemplaren op 23 en 26.IX, 15.X en 

3.XI te Hoorn, terwijl de laatste maculipennis van het seizoen op 4 november te 

Rotterdam werd gezien (Elfferich). Bijna alle plaatsen vanwaar de soort ge¬ 

meld werd, liggen in Noord- en Zuid-Holland, maar hieraan kan niet veel bete¬ 

kenis gehecht worden, daar juist hier de mensen woonden, die er op gelet hebben. 
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Totaal aantal waarnemingen: 2785. Dit getal heeft alleen enige 

betekenis wanneer we het vergelijken met het totaal over 1957, dat slechts 3 

bedroeg. 

Tenslotte moeten nog twee soorten vermeld worden, die dan mogelijk niet tot 

de migranten behoren in de zin, die we er bij de Lepidoptera in de regel aan 

hechten, maar die toch wel biezonder opvielen, nl. Gonepteryx rhamni L. en 

Tortrix viridana L. Eerstgenoemde soort is een heel bekende zwerver, die geregeld 

in meest klein aantal buiten zijn biotoop voorkomt. In 1958 echter zag Vroeg- 

indeweij de Citroenvlinder bij tientallen op Overflakkee, vooral boven bloeiende 

Lucerneklaver. De voedselplanten komen niet op het eiland voor, zodat we hier 

zeker met aanvliegers te doen hebben. Mannetjes en wijfjes waren even goed 

vertegenwoordigd, zoals blijkt uit een telling op 13 september te Sommelsdijk, 

toen 16 $ $ en 22 j$,$ gezien werden (Natura 56 : 9, 1959). Ook Huis¬ 

man zag te Melissant meer rhamnïs dan in andere jaren. Ikzelf zag de vlinders 

geregeld en eveneens opvallend veel te Amsterdam op de Buddleids bij de 

Utrechtse brug. Nu is Amsterdam niet meer zo’n ideale plaats voor het waarne¬ 

men van zwervende Citroenvlinders, daar de voedselplanten in aantal in het 

Bos staan, maar in elk geval ligt dit nog verscheidene kilometers van deze brug. 

Uit andere plaatsen kreeg ik alleen bericht van de heer van Oosten, die te 

Delft verschillende exemplaren had gezien. 

Tortrix viridana L. kwam in opvallend groot aantal op de vanglampen in het 

Amsterdamse Bos, in Amsterdam-Oost en te Hoorn (Küchlein, P. de Vries). 

De rupsen waren in de voorzomer van 1958 enorm talrijk in het oosten van het 

land. In het Bos kan een eigen populatie aanwezig geweest zijn, die zich eveneens 

plotseling sterk vermeerderd heeft, maar voor Amsterdam-Oost is dit wel heel 

twijfelachtig en voor Hoorn is het zelfs uitgesloten. De lamp daar leverde echter 

elk jaar wel enkele exemplaren op (Houtman), die mogelijk steeds uit het 

duingebied afkomstig waren. De soort hoort in elk geval tot de vlinders die op 

lichtschepen zijn waargenomen, zodat het zeer waarschijnlijk is, dat hij niet alleen 

standvlinder is, maar ook migreert. 

Conclusie: een van de interessantste trekvlinderjaren, die we tot nog toe 

hebben meegemaakt. Opvallend is het geheel ontbreken van waarnemingen van 

Celerio euphorbiac L. en Mythimna albipuncta F. (deze laatste voor het eerst 

sinds 1940 !), terwijl Autographa confusa Stephens, net als in 1957, evenmin 

gezien werd. 

Summary 

The nineteenth report on migrating Lepidoptera in the Netherlands for the 

year 1958 contains the following particulars: 

1. Fieris brassicae L. On August 18th and 20th migrating specimens were 

observed on the island of Vlieland, flying from east to west. 

2. Pieris rapae L. All day long on September 2nd migration was observed near 

the Hook of Holland, the specimens flying in a south-easterly direction. 

3. Pieris napi L. Some hundreds of specimens were observed on Vlieland on 

August 18th, migrating at the same time as P. brassicae, and flying in the same 

direction. First observation of migrating P. napi in Holland. 
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4. Pontia daplidice L. One specimen in the province of Guelderland on Au¬ 

gust 10th. 

5. Colias hyale L. Weak spring generation, summer generation better, though 

not numerous. Total number 115, rather moderate. 

6. Colias crocea Fourcroy. Several observations in June and July, numerous in 

August, especially in the southern part of the country, autumn generation less 

numerous. 

On August 25th and the two following days a strong migration of hundreds 

of specimens was observed in the Wilhelminapolder in the province of Sealand. 

Every day the specimens flew across the same plot of arable land; they occupied 

a front of about 800 metres and flew with great speed straight southward. This 

is the best observation of a return flight ever made in the Netherlands. Total 

number of observations 2037 (the best year but one). 

[In May the species was very common in the south of Spain (P. Kuyten).] 

7. Vanessa atalanta L. Two worn specimens at the end of March during fine 

weather. Slight immigration during April and the greater part of May. Most 

migrants arrived between May 31st and June 20th, rather late. First Dutch gene¬ 

ration very numerous, especially in August. Autumn generation in most places too 

late for full development. Several observations of return flights in August and 

September, the best being one of about 500 specimens near Apeldoorn in the 

province of Guelderland. Total number of observations 12128 (the best year 

but one). 

[On September 12th a small migration was observed at Bouillon-sur-Semois 

(France) by Mr. H. Krug, the specimens flying in a southerly direction.] 

8. Vanessa cardui L. Strong immigration between May 29th and June 15th, 

three weeks later than in Switzerland and southern Germany. Very strong first 

Dutch generation from the end of July till the beginning of September (highest 

daily total 766 on August 20th). Second Dutch generation at the end of 

September and the beginning of October much weaker. The greater part of the 

caterpillars collected in September did not reach the pupal state or the chrysalides 

did not hatch. 

Immigrations were observed on June 1st, 2nd and 15th. On August 18th some 

hundreds were seen flying in a westerly direction along the coast of the island 

of Vlieland. 

Total number 12632, the highest number ever registered. 

[In May the species was extremely numerous in the south of Spain (Elche, 

Motril, Granada), according to.Mr. P. Kuyten. Mr. Vlug counted from July 

26th till August 5th more than 2000 specimens in a few localities in northern 

Slovenia. 

On July 28th 64 specimens were seen flying alongside a ship from Las Palmas 

in north-eastern direction. Eight of them, very worn, were sent in a letter to 

Mr. M. van den Berg by a friend of his, who was on board of the steamer.} 

9. Issoria lathonia L. Only 42 specimens, again a bad season for this sun 

loving species. 

10. Acherontia airopos L. Total number of moths 17, which is certainly not 
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bad for our country. The numbers for the caterpillars (22) and the chrysalides 

(62) are even very good. 

11. Herse convolvuli L. Only 11 moths and 1 caterpillar. 

12. Macro glossum stellatarum L. Weak immigration. Dutch generation of 

course neither numerous. Total number 68, twice as much as in 1957. 

13. Celerw livomica Esper. Four specimens, two in August, one in September 

and one in October. Certainly a good result for the Netherlands. 

[In the second half of April the species was very numerous in the south of 

Spain (Malaga, Algeciras, Gibraltar). According to Mr. J. R. Caron it was not 

difficult to catch 50 per night. In the beginning of May it was common at Golfe 

Juan west of Cannes (M. Hardonk).} 

14. Chaerocampa celerio L. One specimen of this extremely rare immigrant 

was taken at Groningen in October. 

15. Lithosia quadra L. 20 specimens, 15 of which in the same locality, where 

the species is certainly indigenous at present. 

16. Agrotis ypsilon Hufnagel. A very good year for this moth. In May already 

quite a few observations, but migrants arrived up to the end of July. Highest 

daily totals in August and the beginning of September, but still regularly present 

in October and even mentioned during 10 days in November. Last date: Decem¬ 

ber 5th. Total number 1896. 

17. Spaelothis raviäa Schiff. 16 specimens, the highest number ever recorded. 

18. Peridroma saucia Hb. 43 observations, certainly a good year. 

19. Mythimna l. album L. Only observed in the autumn, 7 specimens. 

20. Mythimna vitellina F. One specimen at Rotterdam on August 26th. 

21. Heliothis scutosa Schiff. One specimen of this very rare immigrant in the 

province of North-Brabant on September 5th. 

22. Heliothis peltigera Schiff. Four specimens in May, seven in August and 

September. 11 specimens is the highest number ever observed in one year in our 

country. 

23. Xylena exsol eta L. One specimen in November. 

24. Hoplodrina ambigua Schiff. Whereas the species was not recorded in 1957, 

16 were mentioned in 1958. The favourable years for this moth seem to be over 

at any rate. 

25. Laphygma exigua Hb. One specimen in May, 11 from August 21st till 

October 10th. Highest figure for the Netherlands. 

26. Porphyrinia ostrina Hb. One specimen at Overveen (prov. of North Hol¬ 

land) on May 24th, the first ever taken in the Netherlands. 

27. Trichloplusia ni Hb. One specimen in the south of Dutch Limburg on 

September 5 th, the second ever taken in our country. 

[In the second half of April the moth was extremely common in the south of 

Spain (Malaga, Algeciras, Gibraltar) according to Mr. J. R. Caron. In the 

beginning of May Mr. M. Hardonk found it equally common at Golfe Juan, 

west of Cannes.] 

28. Autographa gamma L. On April 4th a fresh specimen was found in a cold 

frame. There can be little doubt that some caterpillars are able to survive our 

winter in this favourable environment. Migrants began to arrive in the beginning 
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of May and soon did so in rather considerable numbers. About the middle of 

July a second invasion seems to have taken place. By the end of this month and 

during August the species was very common. The highest number was counted 

on August 24th: more than 25000 ! In the autumn the numbers gradually 

decreased and in November there was only one day in which the moth was not 

spotted. The last specimen was seen on December 8th. Total number more than 

178000, the best year but one. 

29. Catocala fraxini L. One specimen in September. 

30. Rhodo metra sacraria L. One specimen in the province of South Holland 

on August 28th, the third ever found in our country. 

31. Nycterosea obstipata F. One specimen in May, 2 in July, one in August, 

5 in September, 2 in October, and 1 in November. The best year but one. 

32. Dioryctria splendidella H.-S. Three specimens in July. 

33. Palpita unionalis Hb. Three specimens, all in the autumn. 

34. Uresiphita gilvata F. One specimen in August, the second ever found in 

the Netherlands. 

35. Nomophila noctuella Schiff. Observed from the beginning of May till 

the middle of October, most numerous in August and the beginning of Septem¬ 

ber. Total number 185. 

36. Pyrausta martialis Guenée. Two specimens in October. 

37. Plutella maculipennis Curtis. Observed from the 10th of May till the 

beginning of November. Maximum number on July 9th: 1157 specimens. Slight 

damage in the cabbage fields caused by the caterpillars. It is not possible to give 

a satisfying report about this species owing to thé small number of collaborators 

who noted it. 

A most remarkable year for migrants, characterised by the presence of many 

rarities and by the large numbers of some of our regular migrants; also by the 

complete absence of Celerio euphorbiae L., Mythimna albipuncta F., and Auto- 

grapha gutta Stephens (this species for the second year running !). 

Amsterdam-Z 2, Oude IJselstraat 12 III. 

Het verzenden van insectenmateriaal per luchtpost 
door 

R. T. SIMON THOMAS 

(Entomoloog, Dienst Economische Zaken, Hollandia) 

Het opzenden van insectenmateriaal van veraf gelegen plaatsen af vormt voor 

de entomoloog steeds weer een probleem. De voorwaarden voor een goede ver¬ 

zending zijn: snel, breekvrij en niet te duur. 

De snelste wijze van verzending is vanzelfsprekend die per luchtpost. Daar dit 

echter tevens de duurste manier is, streeft men er over het algemeen naar, de 

pakjes zo licht mogelijk te maken. Het bleek mij, dat een ideale stof voor verpak¬ 

king van dergelijke luchtpostzendingen Tempex is. Dit is een bijzonder lichte 

kunstharsschuim, die bestand is tegen de meeste chemicaliën en tegen schimmel. 

Bovendien is deze stof zeer gemakkelijk met een scherp mes te snijden. 
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De gang van zaken bij het verpakken van insectenmateriaal is de volgende. 

Het insectenmateriaal wordt, hetzij vers, hetzij nadat het in alcohol is gedood, in 

een klein glazen buisje gedaan. Voor kleine insecten zijn hiervoor het meest 

geschikt rondbodembuisjes van 4 X 30 mm of 9 X 40 mm. De kurk kan er 

helemaal in worden geduwd en eventueel nog worden dicht geparafineerd. Het 

glazen buisje van 4 X 30 mm kan nu tussen twee lagen Tempex worden verpakt. 

Hiertoe snijdt men een gleufje in één van de lagen uit. Zie figuur 1. De vorm 

van het dikkere buisje (9 X 40 mm) kan juist in één laag Tempex worden 

uitgesneden, waarna aan weerszijden nog een plaatje Tempex wordt geplaatst als 

afsluiting. Zie figuur 2. 

Figuur 1. 

In beide gevallen worden de plaatjes Tempex tegen elkaar gebonden met plak¬ 

band. Dit kleine pakje kan als brief verzonden worden (zoals de Agfa-kleuren- 

films). Een dergelijke enveloppe, 2 buisjes van 4 X 30 mm bevattende, weegt 

nog geen 10 gram. Een zending met één buisje van 9 X 40 mm weegt iets 

minder dan 15 gram. Daar het luchtrecht per 5 gram wordt berekend, is dit een 

zeer voordelige wijze van verzending. 

Enkele gegevens over Tempex, dat op bovenbeschreven wijze werd gebruikt: 

gewicht 200 gram per plaat van 1 m2 en 10 mm dikte, prijs per vierkante meter 

plaat van 10 mm ƒ 2,40 (prijsopgave 1956), fabrikaat: Nederlandse Fabriek van 

Isoleermaterialen, Gebr. Kooy, Enschede, Holland. 

Tempexplaten worden in verschillende dikten en kwaliteit geleverd. 

Summary 

To forward small insects by airmail, use small glass tubes 4 X 30 mm or 

9 X 40 mm. You can make use of Tempex to pack these glass tubes in an 

unbreakable way, as shown in figures 1 and 2. As Tempex is a very light material 

(18 grams to square foot plate of 14" thick) the postage for sending the small 

packages by airmail is cheap. 
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Een geval van synonymie in het genus Chilosia Mg. 

(Dipt. Syrphidae) 

door 

P. H. VAN DOESBURG Sr. 

In 1894 beschreef Becker in zijn bekende „Revision der Gattung Chilosia Mei- 

gen” op pag. 371 een Chilosia flavissima naar een enkel ;$ in de „Wiener Samm¬ 

lung”. Hij gaf hierbij geen patria aan, doch rangschikte de soort (Le.: 511) on¬ 

der de soorten bekend van Duitsland, Denemarken, Bohemen of Neder-Oosten- 

rijk. Het $ van deze soort werd door- HELLéN (1914) beschreven naar 1 exem¬ 

plaar uit Uleaborg, Finland. De soort is nauw verwant aan onze Ch. longula 

Zett, doch verschilt o.m. door het geel gevlekte gezicht, en in het ; $ door een 

geheel geel gekleurd scutellum. 

Van Prof. A. Stackelberg, Zool. Instituut te Leningrad, ontving ik in een 

ruilzending één $ en drie $j$ van deze soort (det. Stackelberg), alle uit de 

omgeving van Leningrad. Het voor een Chilosia curieuse, geheel geel gekleurde 

schildje van het $ is zeer opvallend. Nu had ik reeds in mijn verzameling een 

soort uit Nd.-Amerika, waarbij het $ eveneens een geheel geel scutellum heeft. 

Het zijn 3 exemplaren van Ch. pallipes Loew, indertijd van Prof. C. L. Fluke te 

Madison, Wis., door ruil verkregen en door hem als pallipes Loew gedetermi¬ 

neerd: één $ uit Wisconsin en twee $ $ resp. uit Tennessee en Michigan. Het 

verrassende is nu, dat ik na nauwkeurig onderzoek niet het minste verschil kan 

ontdekken tussen deze exemplaren van pallipes Lw. en de Russische exemplaren 

van flavissima Beek., noch bij het $ , noch bij het $ . Ik meen dan ook te mogen 

vaststellen, dat Chilosia flavissima Becker (1894) = Chilosia pallipes Loew 

(1863), nov. syn. 

Summary 

After a comparison of East-European specimens of Chilosia flavissima Beck, 

and North-American specimens of Ch. pallipes Lw. the writer is of opinion that 

Ch. flavissima Beck. (1894) is a synonym of Ch. pallipes Loew (1863), nov. 

syn. 
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Baarn, Cantonlaan 1. 

Rupsen op Prunus serotina Ehrh. Op de Amerikaanse Vogelkers leven al verscheidene 

soorten rupsen. Ik vond er die van Dasychira pudibunda L., Biston hetularius L. en Selenia 

hilunaria Esper op, terwijl de rupsen van Macrothylacia rubi L. ze met graagte eten. 

W. J. Boer Leffef, Korteweg 53, Apeldoorn (Med. R.I.V.O.N.). 
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Enige nieuwe Spinnesoorten voor de Nederlandse fauna 

door 

Pater CHRYSANTHUS, Mej. E. N. G. VAN DAMME, C. NAAKTGEBOREN 

In februari 1957 begonnen beide laatstgenoemde schrijvers met het verzamelen 

van materiaal in het natuurreservaat ,,Het Molenven” te Saasveld in Twente. 

Dit gebied is ongeveer 42 ha groot en bevat zeer verschillende biotopen. Er zijn 

open vennen, een verlandend en een verland ven en verder oevervegetaties, heide 

en bossen. Sindsdien is gedurende het gehele jaar 1957 en in januari 1958 ver¬ 

zameld, waarbij niet constant verzameld werd, maar elke maand enkele dagen. 

De opzet van het onderzoek was een indruk te krijgen van de bodemfauna en 

van de verschillende vertegenwoordigers van deze bodemfauna de oecologie te 

bestuderen. Er werd op verschillende manieren verzameld, maar voor de spinnen 

is de methode met vangtrechters de meest rendabele gebleken. Totaal werden on¬ 

geveer 1650 spinnen verzameld, die alle door eerstgenoemde schrijver gedetermi¬ 

neerd werden. 

Vangtrechters zijn plastic trechters met een diameter van 20 cm en een steel 

van ongeveer 3 cm diameter. Aan deze steel is een glazen potje met alcohol 70% 

bevestigd. Deze alcohol was nodig omdat in het onderzoek ook Collembola ver¬ 

zameld werden. Tegelijkertijd werden dus de spinnen goed gefixeerd. 

Van het gehele onderzoek en de methoden is een uitvoerig verslag opgesteld, 

waarin de 104 gevonden spinnesoorten afzonderlijk besproken worden. 

Hier volgen enkele soorten, die nieuw zijn voor de Nederlandse fauna en enkele 

zeldzame waarnemingen. 

1. Gnaphosa leporina (L. Koch), f.n.sp. (fam. Gnaphosidae). 

In totaal werden 4 $ $ en 1 $ gevangen, n.l. 1 $ in mei en 3 $ $ en 1 $ 

in juni, alle in een heideveld met veel Erica tetralix, Moline a co er ule a en berken- 

opslag. Het is dus een heideminnende voorj aarssoort. Locket en Millidge 

(1951—’53) geven op, dat het een soort is die nooit talrijk voorkomt, maar wel 

een ruime geografische verspreiding heeft, dat hij in droge hei voorkomt en in de 

zomer volwassen is. 

2. Oxyptila scabricula (Wstr.), f.n.sp. (fam. Thomisidae). 

Van deze soort werden slechts 3 $ $ gevangen, eveneens in heide, en wel 1 $ 

in april, 1 $ in juni en bovendien werd in juni 1 $ gevangen aan de grens van 

de zeer vochtige gagelvegetatie en het hoger liggende dennen-berkenbos. 

Zowel Roewer (1928) als Locket en Millidge geven deze soort als zeer 

zeldzaam op. Zij vermelden hem voor zandige hei, wat geheel overeenkomt met 

onze gegevens, en volwassen in mei—juni. 

3. Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert) (fam. Lycosidae). 

Deze soort werd voorheen slechts op twee plaatsen gevangen; het Molenven 

is dus de derde vindplaats in ons land. In april werd 1 $ gevangen op de grens 

van gagelvegetatie en dennen-berkenbos en in juni 1 $ in de gagelvegetatie. 

Volgens Roewer is het een vochtminnende soort, hetgeen zeer goed met onze 

vindplaats overeenkomt. 
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4. Episinus angulatus (Blw.), f.n.sp. (fam. Theridiidae). 

In juni is 1 $ gevangen op een open plek met lage begroeiing van hei en 

berkenopslag, tussen dennenbos. In Engeland is deze soort vrij algemeen en komt 

daar voor tussen gras en lage planten (Locket en Millidge). Verder is hij 

bekend uit Duitsland, Frankrijk en Oost-Europa. 

5. Wideria scapito (Wstr.), f.n.sp. (fam. Linyphiidae, subfam. Erigoninae). 

In januari werd 1 $ in het dennen-berkenbos gevangen. In Engeland is deze 

soort slechts op enkele plaatsen gevangen. Het is niet zeker of hij in Duitsland 

voorkomt. 

6. Lophomma punctatum (Blw.), f.n.sp. (fam. Linyphiidae, subfam. Eri¬ 

goninae). 

In november werd 1 $ gevangen in de heide. Door Locket en Millidge en 

ook door Knülle (1953) wordt deze soort opgegeven voor zeer vochtige plaat¬ 

sen. In Engeland is hij niet algemeen. 

7. Jacksonella falconer! (Jackson), f.n.sp. (fam. Linyphiidae, subfam. 

Erigoninae). 

Wij hebben van deze soort alleen 6 $ $ gevangen en wel in mei twee op de 

grens van gagelvegetatie en dennenbos, resp. in de gagelvegetatie zelf. Drie exem¬ 

plaren werden in juni verzameld n.l. 1 op de zojuist genoemde grens en 2 op een 

open plek met lage begroeiing tussen dennenbos. Tenslotte werd in juli 1 exem¬ 

plaar in de heide gevangen. Deze soort werd gedetermineerd door Dr. A. F. 

Millidge te Coulsdon, Engeland. 

De soort is 1 mm groot en komt voor tussen dennennaalden en onder stenen 

op diverse plaatsen in Engeland. Hij is volwassen in voorjaar en herfst en is ook 

in Engeland zeldzaam. 

Overigens was hij tot nu toe alleen uit Engeland bekend en is dus behalve voor 

onze fauna ook nieuw voor de fauna van het vasteland van Europa. 

8. Gongylidiellum murcidum Simon (fam. Linyphiidae, subfam. Erigoninae). 

Van deze soort werd in februari 1 $ in de heide gevangen. In april van dit¬ 

zelfde jaar werd deze soort ook in Limburg aangetroffen en naar aanleiding daar¬ 

van onlangs in het Natuur hist. Maandblad van Maastricht als f.n.sp. gepubliceerd. 

In Engeland is hij vrij gewoon op veenachtige plaatsen. Komt voor in een groot 

deel van Europa. 

9. Araeoncus crassiceps (Wstr.), f.n.sp. (fam. Linyphiidae, subfam. Eri¬ 

goninae). 

In november is 1 9 gevangen op de reeds eerder genoemde open plek in het 

dennenbos. Volgens Locket en Millidge is het een zeldzame soort in Engeland. 

Hij is bekend uit een groot deel van Europa. 

10. Asthenargus paganus (Simon), f.n.sp. (fam. Linyphiidae, subfam. Eri¬ 

goninae). 
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Deze soort Is voor onze fauna nog nimmer gepubliceerd, doch werd door de 

heer C. A. W. Jeekel gevangen op Terschelling. Het Molenven is dus een tweede 

vindplaats. Behalve in de heidevegetatie is deze soort aangetroffen in alle bio¬ 

topen, dus in dennenbos, eikenhakhoutstrooisel, dennen-berkenbos (zowel bij veel 

als ook op plaatsen waar weinig dennen stonden in verhouding tot de berken), 

gagelvegetatie en op de grens van beide laatstgenoemde biotopen. Vooral in het 

eikenhakhout was hij talrijk. Er werden 34 $ $ en 18 $ $ gevangen. Wij 

troffen hem aan van februari tot mei. 

Volgens Locket en Millidge in mos en gras op bosbodem, zeer lokaal; adult 

in herfst, winter en voorjaar. Bekend uit Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwit¬ 

serland, Hongarije en Tsjecho-Slowakije. 

11. Porrhomma convexum (Wstr.), f.n.sp. (fam. Linyphiidae, subfam. Liny- 

phiinae). 

Alleen in november zijn 3 $ $ gevangen en wel in het dennen-berkenbos, de 

gagelvegetatie en in echt dennenbos. Bekend uit Engeland. Ook deze soort werd 

gedetermineerd door Dr. A. F. Millidge. 

12. Porrhomma pallidum Jackson, f.n.sp. (fam. Linyphiidae, subfam. Liny- 

phiinae). 

Van deze soort is in februari 1 $ in eikenhakhout gevangen. Bekend uit Enge¬ 

land en Zweden (Holm, 1950). (Det. A. F. M.). 

13. Leptyphantes mengei (Kulc.), f.n.sp. (fam. Linyphiidae, subfam. Liny- 

phiinae). 

Kort voordat deze soort in het Molenven verzameld werd, werd hij reeds ge¬ 

vangen door Pater Chrysanthus In Oosterhout. Dit werd nog niet gepubliceerd. 

In het Molenven werd hij in alle biotopen die onderzocht zijn, aangetroffen, 

behalve op de grens van gagelvegetatie en dennen-berkenbos, terwijl hij in deze 

beide biotopen zelf juist talrijker was dan in de meeste andere. De soort is ge¬ 

vangen van mei tot januari en had een maximum in november. 

Volgens Locket en Millidge is hij niet zeldzaam. Zij vermelden hem voor 

ondergroei en gras. Adult in alle jaargetijden. 

Al is deze soort nieuw voor de Nederlandse fauna, toch is de naam wel te 

vinden op spinnenlijsten van Limburg. Deze bleken echter tot de soort L. flavipes 

te behoren. Het is mogelijk, dat L. mengei eerder in ons land gevangen is, doch 

vermeld onder de naam L. tenuis. Deze drie soorten behoren tot een soortengroep 

en zijn moeilijk te onderscheiden. 

L. mengei is bekend uit geheel Europa, zelfs uit Siberië. 

14. Mengea warburtoni (Cbr.), f.n.sp. (fam. Linyphiidae, subfam. Liny- 

phiinae). 

In september werd 1 $ gevangen in de gagelvegetatie. Volgens Locket en 

Millidge is dit een zeldzame soort, die in natte tot moerassige omgeving leeft, 

hetgeen dus goed met onze vindplaats overeenkomt. 

Bekend uit Engeland, Frankrijk en Duitsland. 
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Zusammenfassung 

Im Jahre 1957 und im Januar 1958 wurden im Osten des Landes in einem 

Naturschutzgebiet zwölf Arten von Spinnentieren, neu für die niederländische 

Fauna, gefunden. Diese Arten, und zwei Arten die bzw. zum zweiten und dritten 

Mal in Holland gefangen wurden, werden im Vorhergehenden mitgeteilt. 

Auch die Sammeltechnik und das Gebiet wurden kurz besprochen. 
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P. Benno : Graafwespen (Sphecoidea): Vliesvleugeiige Insekten (Hymenoptera) V ; 

Wetenschappelijke Mededelingen van de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging no. 28, 

28 bladz., 40 fig., sept. 1958, f2.25 (voor leden der Nederlandsche Entomologische Ver- 

eeniging f 2.05). 

Dit nummer gaat, zoals men uit de titel zou kunnen afleiden, niet alleen over de familie 

der graafwespen (Sphegidae), maar ook over die van de spinnendoders (Pompilidae), 

waarbij dan ook nog komt de familie der Ampulicidae. De auteur behandelt deze wespen in 

één deeltje, daar zij in levenswijze en plaats van voorkomen dikwijls zo nauw verbonden 

zijn. De wijze van opzet is gelijk aan die van de deeltjes III en IV, waarin de auteur resp. 

de echte wespen (met enkele andere families) en de bijen behandelde. Na een biologische in¬ 

leiding volgt een lijst van kenmerken, waardoor de graafwespen van andere Aculeaten kun¬ 

nen onderscheiden worden. Hierna vindt men een sleutel voor het herkennen van de 

families, waarna in tabelvorm een systematisch overzicht van de Nederlandse geslachten 

volgt. 

Dan volgen, voor elke familie afzonderlijk, determineertabellen voor de geslachten, die 

zo eenvoudig mogelijk gehouden zijn; verder voor iedere familie een lijst van de geslachten, 

waarbij van elk geslacht de voornaamste kenmerken, de biologie en de inheemse soorten 

vermeld zijn. Aan het einde volgt een korte literatuurlijst. 

Een veertigtal uitstekende figuren van de schrijver en de heer W. F. Breurken illustre¬ 

ren de kenmerken, die in de tekst vermeld zijn. Ook een aantal habitusrtekeningen maken 

het herkennen gemakkelijker. 

De zeer bruikbare tabellen zullen ongetwijfeld vele natuurliefhebbers stimuleren om deze 

insekten nader te leren kennen, evenals vroeger ook de tabellen van Thijsse het gedaan 

hebben. 

Van vele soorten is de biologie nog niet voldoende bekend evenmin als de versprei¬ 

ding. — J. G. Betrem. 

Stichel, H., Illustrierte Bestimmungstabellen, II, Europa. Verschenen is het vervolg 
van de Lygaeidae. Het omvat weer 32 bladzijden van dit belangrijke werk, waarin behandeld 

worden de genera Lamprodena, Metastenothorax, Lasiocoris, Peritrechus, A'èllopus, Sphra- 

gisticus, Rhyparochromus, Callistonotus, Trichaphunus, Beosus en het begin van Dieuchus. 

In vol. 3, heft 3, p. 65—96, wordt de familie der Lygaeidae beëindigd en een begin 
gemaakt met de Reduviidae, welke familie vorderde tot het genus Empicoris. — Kr. 
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On the typical specimens of Thyretidae (Lepidoptera : 

Notodontoidea) in the Zoological Museum, 

Humboldt University, Berlin 

by 

S. G. KIRIAKOFF 

( Ghent) 

Dr. H. J. Hannemann very kindly sent me, on my request, the typical 

specimens of forms belonging to the family Thyretidae and deposited in the 

Zoological Museum of the Humboldt University, Berlin. Most of these forms 

have been described by E. Strand, and three by A. Seitz. 

As it is known, Hampson (Cat. Lep. PhaL, Suppl. I, 1914) would not 

recognize the forms described by Strand, although he never examined any of 

them. His action was vehemently criticized by Strand, who maintained the 

validity of his new forms. 

I have examined the typical specimens used by Strand, and I have made some 

genitalic preparations. The results are briefly described below. I follow the 

sequence of forms in Strand’s paper (Zoologische Ergebnisse der Expedition 

des Herrn G. Tessmann nach Süd-Kamerun und Spanisch Guinea, Arch. f. 

Naturg., 1912, Bd. 78 A, Heft 6). 

Meganaclia ([Nacliodes) microsippia Strand 

Strand, l.c: 183. 

The subgenus Nacliodes was founded on a trifling difference in the venation: 

in the forewing, the veins 4, 5 are not stalked, but arise from a point. 

The examination of the male genitalia proved, however, that Meganaclia 

microsippia is identical with Meganaclia minor Hampson, 1914 (Cat. Lep. Phal., 

Suppl. I: 61). The latter species was placed by myself in a separate genus 

Mesonaclia (Kiriakoff, Les Thyretidae du Musée Royal du Congo Belge, 1953: 

21), because of widely different male genitalic structures. Accordingly, both the 

specific name minor Hampson, 1914, and the generic name Mesonaclia Kiriakoff, 

1953, fall before the names given by Strand in 1912, viz. microsippia and 

Nacliodes. The subgenus Nacliodes of Strand becomes, of course, a genus as 

the genitalic differences from Meganaclia (Aurivillius, 1892) Hampson, 1898, 

are very important, much more so than the trifling venational difference used by 

Strand for his subgenus. The correct name of the species becomes Nacliodes 

microsippia Strand. 

There is, in Strand’s description, another point, and a very embarrassing one. 

Strand gives the following original locality: Two males, Alen, 11.IX.1906 and 

18.IX. 1906. The original labels, attached to the typical specimens, read instead: 

(type) Spanisch Guinea, Benito Gebiet, 16-30.IX. 1906, (cotype) (ibid.) 1-15.X. 

1906, both collected by G. Tessmann. Now, there exists, in the Spanish Guinea, 

a locality called Alum (about 2° N and 10° E), which could stand for Alen. 

But the collecting data are all wrong. A similar discrepancy is being noted below, 

under Melisoides lobata, and it is possible that it occurs in the case of some other 
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groups of Lepidoptera studied by Strand in his paper, and which are not being 

dealt with here. 

Apis a chrysopyga rufi cilia Strand 

Strand, 1. cit. : 184. 

This is not a Thyretid, and belongs to the genus Anapisa Kiriakoff, 1952 

(Rev. Zool. Bot. Afr.} 1952, 46 : 173—178), of the family Arctiidae. 

Apisa vitrina Oberthür 

Strand, 1. cit.: 186. 

For this species the genus Neophemula Kiriakoff, 1957 (Rev. Zool. Bot. A fr., 

1957, 55 : 282) has been described. Strand’s specimen, labelled Makomo, Benito 

Geb., 8.X. 1906, has blue scaling on the abdomen. In my paper just alluded to, 

I have also described a Congo race Neophemula vitrina congoensis (1. cit.: 283), 

differing from the nominate form (Cameroons, Gaboon, French Guinea) by 

some blue scaling on the abdomen, and also by coppery and violet reflections 

in the wing colouration. These reflections are apparently wanting in the specimen 

mentioned by Strand. I think it advisable to maintain, at least for the time being, 

the race congoensis. Strand's specimen belongs, geographically speaking, to the 

nominate race. It would appear, then, that the blue scaling on the abdomen is a 

specific character, as it also exists in the southern race from Angola Neophemula 

vitrina angolensis Kiriakoff, 1957 (Tijdschr. Entom., 100 (1) : 113), although 

some specimens may lack it, e.g. the typical one of Oberthür. 

Metaretia rubicundula Strand 

Strand, 1. cit.: 187. 

The genitalic structures of Strand’s type proved to be identical with those of 

Diakonoffia kivensis (Dufrane, 1945), 

described by the present writer in 1953 (Les 

Thyretidae du Musée Royal du Congo Bel¬ 

ge, 1953: 22). They have not been illu¬ 

strated, and our fig. 1 shows the genitalic 

structures of Strand’s type. Dufrane’s 

name becomes accordingly a synonym of 

ruhicundula Strand. The species should be 

correctly referred to as Diakonoffia ruhi¬ 

cundula (Strand). The ”ab. quadrisigna- 

tuld’ Strand, p.cit., is an individual variant. 

In my 1957 paper I pointed out (Bull. 

Ann. Soc. ent. Belg., 93 : 124) that Diako¬ 

noffia kivensis which was described by 

Dufrane after specimens collected in the 

Kivu region, seemed to occur much more 

commonly in the western parts of the Bel¬ 

gian Congo than in its ’’terra typica”. The 

latter becomes now Spanish Guinea, and that explains my remark. 

In the same paper (1. cit.: 157) I mentioned a Bergeria rubicundula (Strand). 

Fig. 1. Male genitalia of Diakonoffia 

rubicundula (Strand). 
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referring to two very worn specimens in the British Museum (Natural History). 

It now appears that these specimens were wrongly labelled. They actually belong 

to the genus B>ergeria Kiriakoff, 1952, although their specific appurtenance 

remains doubtful till I have another opportunity to examine them. 

Metarctia cinereoguttata Strand 

Strand, 1. cit: 189. 

Strand’s type in no way differs from Metarctia cameruna Hampson, 1914 

(Cat. Lep. Phal., Suppl. I : 65), the genitalia also not being different. The name 

cinereo guttata given by Strand in 1912 must accordingly supersede that given by 

Hampson two years later. The correct name of the species becomes Hippurarctia 

cinereo guttata (Strand, 1912). 

Pseudapiconoma preussi ab. longimaculata Strand 

Strand, 1. cit.: 189, and 

Pseudapiconoma jlavimacula ab. elegantissima Strand 

Strand, 1. cit.: 191. 

Both these forms, which belong to the genus Balacra Walker, are indeed 

’’aberrations”, i.e. individual variants, and Strand’s names have accordingly no 

status in taxonomy. 

Pseudoapiconoma jlavimacula var. monotonia Strand 

Strand, 1. cit.: 191. 

The genitalic differences between the type of Strand and typical specimens of 

Balacra jlavimacula (Walker) examined previously (e.g. Kiriakoff, 1953, 1. cit.: 

68, plate V, fig. 60) are slender enough: the uncus is faintly concave distally 

instead of faintly convex, and the cornuti are very large. Considering the general 

variability of Balacra jlavimacula, I am not inclined to think there are sufficient 

reasons for .a subspecific recognition of B. jlavimacula var. monotonia. 

Melisoides lobata Strand 

Strand, 1. cit.: 192—193. 

Strand’s genus Melisoides seems to represent a valid 

taxon, as the differences from Melisa Walker he lists are 

sufficient though not striking. Moreover, the female geni¬ 

talia (only the female of Melisoides lobata is known) dif¬ 

fer very distinctly from those of Melisa atavistis Hampson 

(described and figured in Kiriakoff, Biol, jaarb., 22, 

1955: 121, pi. IV, fig. 22). The differences found are as 

follows, viz.: Apophyses posteriores absent; apophyses an¬ 

teriores well developed (in Melisa atavistis the apophyses 

posteriores are well developed, and the apophyses anteriores 

very short); sterigma narrow (broad in Melisa atavistis); 

ductus bursae short, broad and asymmetrical (very long in 

Melisa atavistis, with the distal portion slender). Cf. fig. 2. 

Fig. 2. Female genitalia of Melisoides lobata Strand. 
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Here again there is a discrepancy between the data given by Strand and those 

attached to the typical specimen. Strand says (p. cit.) : ” $ Alen, 22.X., ex¬ 

larva”. The label attached to the type reads ’’Spanisch Guinea, Benito-Gebiet, 

16-31.IX.06. G. Tessmann”. 

The three following forms were described by A. Seitz in Großschmetterlinge 

der Erde, Bd. XIV, 1926, who, however, credited Gaede with the authorship. 

The original labels are, indeed, by the hand of Gaede, who possibly wrote the 

description for the Großschmetterlinge. The article Syntomidae was, however, 

written by Seitz, who must accordingly be regarded as the author of the names 

involved. 

Thyretes angolensis Seitz 

Seitz, 1. cit.: 50. 

The genitalia of the typical specimen show no difference whatever with those 

of Thyretes monteiroi Butler, 1876 (cf. Kiriakoff, 1953, op. cit.: 16, plate I, 

fig. 10), so that the synonymy Thyretes monteiroi Butler, 1876 = Eressades 

jlavipunctata Bethune-Baker, 1911 = Thyretes angolensis Seitz, 1926 (errore 

Gaede, 1926), given in Kiriakoff, 1957 {Bull. Ann. Soc. Roy. ent. Belg., 95 : 

123) is hereby confirmed. 

In the original description, Seitz mentions (p. cit.) ’’Angola”. The original 

label bears: ’’Angola, Quisoll, 23 km von Malange”. 

Apisa preussi Seitz 

Seitz, 1. cit.: 52. 

This is not a Thyretid, and belongs to the genus Anapisa Kiriakoff, 1952, 

of the family Arctiidae. 

Metarctia lugubris Seitz 

Seitz, 1. cit.: 53. 

Male genitalia (fig. 3). Uncus short, tapering, weakly downcurved at the 

extremity. Tegumen rather broad. Valva 

broad, short and squarish, with a moderately 

slender apical process, as long as the broad 

basal part of the valva; sacculus broadly 

rounded terminally. Penis slightly longer 

than the costa, slender, faintly S-shaped; 

proximal portion funnel-shaped. Fultura in¬ 

ferior X-shaped. Saccus short, rounded. 

The quite inadequate description by Seitz 

(p.cit.) may be completed as follows: An¬ 

tennae bipectinate, yellowish. Dorsum of the 

thorax dark chocolate-brown. Abdomen 

paler, and suffused with ochraceous. Fore¬ 

wing dark chocolate-grey, paler and tinged 

with pinkish-orange in the DC-region; basal 

third and a diffuse DC-mark dark chocolate- 

brown. Hindwing pale pinkish-ochreous, 
Fig. 3. Male genitalia of Metarctia 

{Metarctia) lugubris Seitz. 
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with the anal area and a diffuse subterminal band chocolate-coloured. Length of 

the forewing 12 mm. ”Ost-Afrika: Ukinga-Berge, V.1899, Goetze”. 

Metarctia lugubris is nearly related to a series of forms inhabiting the moun¬ 

tainous regions of Central and East Africa, e.g. Metarctia fletcheri Kiriakoff, 

M. c arm el Kiriakoff, M. flora Kiriakoff etc., all of which have a more or less 

well developed terminal process of the valva. It belongs to the nominate sub¬ 

genus, and should be called Metarctia (Metarctia) lugubris Seitz. 

Silveira, A., J. F. Carbonell Bruhn, C. Mûnez E. Valdés, Investigaciones sobre Acri- 

doideos del Uruguaya. Primera contribucion. Montevideo, Avril 1958; 485 pp., 312 figs., 

29 maps. 

The publication of this book, by the Uruguayan Ministry of Agriculture, was made 

possible by a grant from the Rockefeller Foundation and constitutes the first contribution to 

the study of the injurious grasshoppers of Uruguay. This country suffers much damage 

caused by the ’’tucuras” or grasshoppers, and did especially so in the years 1953 and 1954, 

when the plague was so severe that it surpassed the entire damage done during the past 

fifty years. 

The knowledge of the Orthoptera of this country is still insufficient, and only sparsely 

detailed descriptions in the very scarce literature can be consulted. The above mentioned 

book will fill up the gap, and is the first of an intended series. It is divided into several 

sections and chapters, dealing with general systematics, morphology, cytology, geographical 

distribution, variations caused by differences in population-density, natural enemies and 

control. 

All these different chapters are well written, profusely illustrated by good figures and 

photographs, and contain interesting data. The keys to subfamilies and species with figures 

of the different parts of the external anatomy greatly facilitate determination. The chapter 

devoted to cytology states that in Acridoidea (with the exception of the subfamilies Pam- 

phaginae and Pyrgomorphinae) there is a constant number of 23 chromosomes in the male, 

and 24 in the female. According to Huxley variation in these numbers may be the cause of 

the origin of new species or groups of species. 

The total number of species dealt with is 32, belonging to 3 subfamilies and 25 genera. 

A careful study was made of the vegetation (list of plants), location and altitude of 13 

’’zones” (among them permanently infested ones). Several of these zones were photographed 

to give an idea of the different landscapes and environments. The study of these areas 

revealed that there is a seasonal difference in the proportion of males and females and in 

the population-density. These data are recorded in tables. The natural enemies are not only 

insects but also spiders, mites, different worms, birds and reptiles. Most of them are dealt 

with in some detail. The results of control measures by means of chemical products are 

shown by tables and statistics. It was found that the different species are not equally 

susceptible to the different chemical products. The main part of the book (beginning on 

p. 75) deals with every single species and its synonyms, and gives Spanish translations of 

original descriptions (where necessary), very good photographs, figures, and even some 

coloured plates. Some of the species, e.g. Scyllinops bruneri Rehn, are dealt with very 

extensively, occupying 33 pages. 

On the whole it is a very useful publication, well illustrated, full of systematical and 

biological notes, indispensible for all workers on Orthoptera, especially for those interested 

in the grasshoppers of South America. The names of the authors and collaborators are a 

guarantee for the high scientific standard of this work. My congratulations to all of them, 

and I hope that this publication will soon be followed by a second. — C. Willemse. 
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Coenonympha hero L. f. defasciata nov. 

door 

P. H. VAN DE POL 

Van de in mijn bezit zijnde exem¬ 

plaren van Coenonympha hero L. is 

één exemplaar gekenmerkt door een 

nog sterkere reductie van de witte 

band op de onderzijde van de vleu¬ 

gels dan bij de subsp. an gu siefas data 

Lempke reeds het geval is. De be¬ 

schrijving van deze afwijkende vorm 

is als volgt: 

Coenonympha hero L. (subsp. an- 

gustefasciata Lempke), f. defasciata 

nov. Witte band op de onderzijde 

van voor- en achtervleugels ontbre- 

Coenonympha hero L., f. defasciata nov. kend (zie afb.). Holotype: $ , Win- 

(onderzijde) terswijk, 9.VI. 1957. 

Summary 

Coenonympha hero L., f. defasciata nov. White band on the under side of fore 

and hind wings fails. Taken at Winterswijk in the province of Guelderland. 

Bennekom, Hullenberglaan 7. 

Zimmerman, E. C., Insects of Hawaii. Volume 7, Macrolepidoptera. University of 

Hawaii Press, Honolulu, 1958. XIV -(- 542 pp., 425 illustrations in text. Price $ 9-50. 

The writer is performing a Herculean task by editing an exhaustive ecyclopedic handbook 

on the entire fauna of the Insects of Hawaii. So far a one man job on some 19 orders of 

insects is already accomplished in six excellently edited volumes of some 1900 pages with 

over 800 illustrations, containing information on about 1370 species. 

The latest contribution, volume 7, deals with the Macrolepidoptera on 542 pages, with 

425 cuts, containing records of 168 species of the so-called Macrolepidoptera which were 

known to occur in Hawaii up to the end of 1956. These species belong to 46 genera and 

are distributed over only three families of Heterocera, as follows: Geometridae, 95, Noc- 

tuidae, 90, and Sphingidae, 9 species; there are only ten species of Butterflies. Of the 

total of 158 moths, 130 are endemic and only 28 apodemic or foreign. Twelve genera and 

subgenera are endemic. Only two species of butterflies are endemic. These figures are of 

great interest to the zoogeographer and show the great isolation of the Hawaiian Islands. 

After a short introduction to the 7th volume, a ’’Check-list” and a ’’Summary of nomen- 

clatorial changes” are given. Then follows a ’’History of the study of Hawaiian Lepido- 

ptera”, with portraits of the great Lepidopterists who specialised in the fauna, viz., R. C. L. 

Perkins, O. H. Swezey, Edward Meyrick, and Lord Walsingham. Further a short chapter 

’’Derivation of the Hawaiian Macrolepidoptera”, and at last the special part, ’’Classification”, 

beginning with a short but clear and well-illustrated diagnosis of the order. Keys to 

suborders, families, subfamilies, genera, species, are added to the enumeration of the species. 

Information on the species is terse, and mostly contains, except range and distribution, 
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not more than notes on nomenclature. But these notes testify of a great amount of work 

accomplished, and contain many new synonyms. The lack of descriptions of the species is 

amply balanced by numerous, really excellent illustrations. They are enlarged photographs of 

type specimens of most of the species, and equally large and elaborate, excellently focused 

and printed photographs of the genital apparatus, including all important details: for the 

males, the aedoeagus, for the female, particulars of the sterigma and the signum. These 

illustrations are of the highest standard and would make any Lepidopterist envious, for 

usually rigid economy of space and lack of smooth paper for the printing of fine screen 

blocks make such nice and rich illustrating impossible. It goes without saying that its ad¬ 

vantages are tremendous, for the specialist as well as for collectors in the field. 

The next volume on Lepidoptera, which is already in press, will contain information on 

the Hawaiian Pyraloidea and Alucitidae, on 456 pages with 425 cuts. The third volume 

dealing with this order is in a far stage of preparation, as I have witnessed, meeting Dr. 

Zimmerman at the British Museum (Natural History) last autumn. It will contain the 

Microlepidoptera sensu stricto. 

Coleoptera, Hymenoptera, and Diptera will follow later. An excellent work, indispensable 

for everyone working on the fauna of the Hawaiian Lepidoptera, and an extremely useful 

guide for students of other faunas. — A. D. 

Kweek van Epirrhoë tristata L. (Lep. Geom.). Van mijn zoon ontving ik in 1957 

enige eieren van een $, dat te Norg gevangen werd. De eerste rupsjes kwamen 29 juni 

1957 uit. Deze werden gekweekt op pollen Glad Walstro (Galium mollugo L.) onder 

een glazen stolp in de buitenlucht. Ze groeiden vrij snel, want op 20 juli waren alle rupsjes 

reeds ter verpopping weggekropen. Ik verwachtte dus nu vlinders van de tweede generatie, 

doch de poppen bleven alle overliggen en leverden van 16—26 mei 1958 de vlinders. 

Het kweken op deze manier is gebleken een goede methode te zijn. Het verdient echter 

aanbeveling de pol van te voren even uit te schudden, teneinde ongedierte te verwijderen. 

Verder natuurlijk regelmatig vochtig houden. 

G. S. A. van der Meulen, van Breestraat 170, Amsterdam-Z. 1. 

Pesson, P., De Wereld der Insekten, bewerkt door Dr. B. Hubert. Uitgave Becht, 

Amsterdam. Prijs f 35,—. 

Deze fraaie kwarto uitgave ontving de Bibliotheek ter recensie. Het boek bevat 160 

zwarte foto’s en 52 gekleurde afbeeldingen. De tekst is uitstekend verzorgd en geeft in 

zeer begrijpelijk geschreven taal een overzicht van het leven en de bouw der insekten. 

Men zou het wel in de boekenkast van elke entomoloog wensen. 

De prijs maakt, dat het een heel geschikt boek is om cadeau te krijgen. — Kr. 

Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera. Het zesde supplement is zo juist ver¬ 

schenen. Het telt 78 pagina’s en bevat de aanvullingen op de Sphingidae, Notodontidae en 

Lymantriidae. Het bevat 12 platen, waardoor de prijs iets hoger moet worden dan die der 

vorige delen: voor leden f.5, voor niet-leden f. 10. Te bestellen bij de Bibliotheek, Zee- 

burgerdijk 21, Amsterdam-O. 
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In memoriam B. H. Klijnstra 

Op 12 juli j.l. overleed te Wassenaar ons medelid en oud-bestuurslid Bonno 

Hylko Klynstra in de ouderdom van 73 jaar. Op 4 oktober te Doetinchem 

geboren, kwam hij in Arnhem op de H.B.S. waar A. C. Oudemans leraar was. 

Dit bracht hem reeds op jeugdige leeftijd in contact met de entomologie en wel 

speciaal met de kevers. Van deze groep bouwde hij een uitgebreide collectie op. 

Zijn grote voorliefde ging echter uit naar de Caraboidea. Toen de Groningse 

Universiteit door brand zijn collecties verloor, schonk Klynstra de zijne aan 

Prof. van Bemmelen en behield slechts de Caraboidea. Hij bouwde naast een 

uitgebreide Nederlandse, ook een waarlijk schitterende wereldcollectie op. 

Van de tot de Caraboidea behorende families hadden de Cicindelidae wel een 

heel apart plekje in zijn hart. Dit was zeker niet in de laatste plaats te danken 

aan zijn vriendschap met de grote Cicindelidenkenner Walter Horn. 

Vele determinatie-moeilijkheden heb ik, vooral in de beginperiode van speciali¬ 

satie, geholpen door Klynstra’s grote kennis en met behulp van zijn rijke collectie 

kunnen overwinnen. De zaterdagmiddagen, die hij voor mij reserveerde, zijn van 

onschatbare waarde voor mij geweest. 

Tot het zelf bewerken van een groep is Klynstra helaas nooit gekomen. Zijn 

publicaties zijn dan ook niet talrijk, maar voor zijn bewerkingen van enkele 

moeilijke genera, zoals Gyrinus, Harpalus (gedeeltelijk) en Dyschirius voor 

Nederland zullen alle Nederlandse coleopterologen hem dankbaar zijn. 
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Verslag van de 91e Wintervergadering 

door 

G. L. VAN EYNDHOVEN, Secretaris 

De 91e Wintervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging 

werd gehouden op zondag 22 februari 1959 in Hotel „Esplanade” te Utrecht, 

onder voorzitterschap van de President, Dr. G. Barendrecht. Evenals vorige 

jaren was er veel belangstelling. 

Aanwezig waren de Leden van Verdienste Ir. G. A. Graaf Bentinck, P. van der Wiel 

en de Gewone Leden: B. van Aartsen, P. Aukema, G. Bank Jr., Dr. G. Barendrecht, 

Dr. J. G. Betrem, S. de Boer, W. J. Boer Leffef, H. C. Bolk, Mr. C. M. C. Brouerius 

van Nidek, P. Chrysanthus, Dr. A. Diakonoff, M. H. van Dulm, G. Dijkstra Hzn., 

S. R. Dijkstra, N. W. Elfferich, Dr. H. H. Evenhuis, G. L. van Eyndhoven, F. C. J. Fischer, 

V. Gerris, W. H. Gravestein, J. H. de Gunst, M. J. Gijswijt, H. B. Haanstra, G. Helmers 

Jr., S. van Heijnsbergen, G. den Hoed, J. A. Janse, D. J. de Jong, Dr. W. J. Kabos, 

Mr. I. A. Kaijadoe, Dr. L. G. E. Kalshoven, Dr. G. Kruseman, H. Landsman, B. J. Lempke, 

C. van Lettow, Dr. M. A. Lieftinck,i )J. A. W. Lucas, W. P. Mantel, G. S. A. van der 

Meulen, E. J. Nieuwenhuis, A. C. Nonnekens, H. van Oorschot, P. Poot, G. J. Slob, 

H. J. L. T. Stammeshaus, Dr. J. van der Vecht, K. Vegter, Br. Virgilius, N. C. van der 

Vliet, A. Vlug, P. de Vries, Prof. Ir. T. H. van Wisselingh, J. H. Woudstra, K. W. R. 

Zwart, alsmede 1 introducée. 

Als eerste punt is aan de orde het vaststellen van de plaats waar de volgende 

Wintervergadering zal worden gehouden. Wederom wordt Utrecht gekozen. 

Hierna komen de Wetenschappelijke Mededelingen aan de beurt, waarbij de 

volgende sprekers het woord voeren: 

* G. A. Bentinck: Bijzondere Lepidoptera voor de Nederlandse fauna. 

* H. H. Evenhuis: Cnemodon vitripennis (Meig.) als roofvijand van de appelbloedluis, 

Eriosoma lanigerum (Hausm.) (Dipt., Hemipt.). 

* J. van der Vecht: Megachile lapponica Thoms, in Nederland. (Hym.). 

* J. A. W. Lucas: On some varieties of Macrolepidoptera. 
* J. A. W. Lucas: Over Nederlandse Microlepidoptera, Syrphidae en Neuroptera. 

* J. G. Betrem: Formica truncorum niet inheems (Hym.). 
V. Gerris: Mededelingen over Macrolepidoptera. 

* T. H. van Wisselingh: Macrolepidoptera in 1958. 
* E. J. Nieuwenhuis: Over Adolias dirtea uit Z.O.-Azië (Lep.). 

* W. J. Kabos: Dipterologische onderzoekingen in graslanden. 

* W. H. Gravestein: Piesma salsolae (Beck 1867) faunae nova species (Hemipt., 

Heteropt.). 

* N. C. van der Vliet: Een zeldzame vorm van Aglais urticae L. (Lep.). 
* N. C. van der Vliet: Vangst van een zeldzame Tipulide op licht (Dipt.). 

G. L. van Eyndhoven: Een geval van schurft (Acar.) bij een Kaapse Buffel, Bubalus 

caffer (Mamm.). 
G. Kruseman: Bespreking van het boekje D. Buijzen: Verhandeling over de rupsen¬ 

soorten en derzelver verdelging, 1845, hetwelk niet staat vermeld in de grote hand¬ 

boeken van Hagen, Bibl. ent. en van Horn & Schenkling, Index Lit. ent. 

De met gemerkte bijdragen zullen als afzonderlijke artikelen in de 

Entomologische Berichten worden gepubliceerd. 

Aangezien verder niets ter tafel wordt gebracht, sluit de Voorzitter de bijeen¬ 

komst, onder dankzegging aan allen die tot haar welslagen hebben bijdragen. 

Amsterdam, Zeeburgerdijk 21. 
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Bijzondere Lepidoptera voor de Nederlandse fauna 

door 

G. A. BENTINCK 

Op de 91e Wintervergadering van 22 februari 1959 demonstreerde ik de 

volgende Lepidoptera, welke, ondanks de zeer slechte zomer van 1958, nog van 

enige betekenis voor de Nederlandse fauna zijn; verder nog één exemplaar van 

1951: 

I. Een exemplaar van Amathes agathina Dup. in augustus 1951 op Terschelling 

gevangen. Dit exemplaar kreeg ik welwillend van Dr. P. F. Baron van Heerdt, 

afkomstig van het Biologische station op dat eiland. 

II. De volgende soorten zijn alle afkomstig uit Amerongen, aldaar in 1958 op 

licht gevangen. 

a. Een exemplaar van Hadena confusa Hfn. (Dianthoecia compta Schiff.), 

7 juli. 

b. Twee zeer fraaie en scherp getekende exemplaren van Euxoa tritici L. op 

17 augustus gelijktijdig gevangen. Ze zijn geheel afwijkend van de vormen die ik 

veelal tevoren aangetroffen had en tevens aanmerkelijk groter. Opvallend is ook, 

dat ik tritici nooit eerder te Amerongen had gevangen. Na vergelijking in de 

collectie van het Entomologisch Museum te Amsterdam, houd ik deze voor forma 

ni gr o-fus ca Esper. 

c. Een exemplaar van Zand o gnat ha tarsiplumalis Hb., 9 juli. 

d. Een exemplaar van Peribatodes secundaria Hb., op 14 juli gevangen en wel 

voor ’t eerst in deze omgeving. 

e. Twee zeer fraaie exemplaren van Euzophera juliginosella Hein., op 9 en 

14 juli gevangen. 

f. Twee exemplaren van Tortrix paleana Hb. op 5 juli gevangen; een overigens 

zeer lokale soort. 

g. Twee exemplaren van Gelechia rhombella Schiff., 14 juli, eveneens zeer 

lokaal. 

h. Zeven exemplaren van Coleophora flavipennella H.-S., op 9, 10 en 14 juli 

gevangen. Merkwaardig dat deze zeldzame soort juist gedurende de slechte zomer 

van 1958 zo veelvuldig optrad, terwijl de gewonere Coleophora-soorten bijna niet 

te bekennen waren. 

i. Een fraai exemplaar van Elachista poae Stt, 9 september. 

j. Twee exemplaren van Nepticula carpinella Hein., 21 en 22 augustus. 

k. Een af gevlogen doch nog herkenbaar exemplaar van de zeldzame Nepticula 

decent ella H.-S., 9 juli. Een fraai exemplaar van deze soort liet ik mede rondgaan 

ter vergelijking, afkomstig uit Overveen, toen ik indertijd deze soort als nieuw 

voor onze fauna ontdekte. De rups leeft in de zaden van Acer pseudoplatanus. 

Summary 

Review of Macro- and Microlepidoptera, mainly caught during 1958, which 

are rare or interesting species for the fauna of the Netherlands. 

Kasteel Amerongen. 
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Megachile lapponica in Nederland (Hym.) 

door 

J. VAN DER VECHT 

De heer K. Vegter had het geluk in Noordbange (Drente) een $ te vangen 

van Megachile lapponica Thoms, en wel op 12 juli 1958. 

Dit dier is nieuw voor onze fauna. De heer Vegter zal proberen nog verdere 

gegevens over deze soort te verzamelen, zodat hopelijk later nog een uitvoeriger 

mededeling kan volgen. 

Summary 

Megachile lapponica Thoms, faunae nova species. 

Leiden, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. 

Macrolepidoptera in 1958 

door 

T. H. VAN WISSELINGH 

Zoals gebruikelijk wil ik U ook thans weer iets mededelen over mijn vangsten 

van Macrolepidoptera in 1958. Evenals de drie voorafgaande jaren moet ook 

1958 gezien worden als een slecht vlinderjaar. Wel was 1958 in vele opzichten 

beter dan het zeer slechte jaar 1957, maar toch bleef het aantal aangetroffen 

soorten nog beneden het gemiddelde van de jaren 1946—1956, nl. 445 tegenover 

450 als gemiddelde van genoemde periode (1957—411). 

Tegenover het ontbreken van verschillende soorten staat echter een vrij massaal 

optreden van enige soorten, voornamelijk van trekvlinders, zoals b.v. Vanessa 

cardui L. en Colias crocea Fourcroy. 

Het aantal voor Nederland zeldzame soorten was zeer gering, het aantal in¬ 

teressante afwijkingen echter vrij groot. 

Ik wil thans een overzicht geven van de belangwekkendste vangsten: 

I. Zeldzame soorten : 

Celaena haivorthii Curtis, een dier dat kan worden gevonden op moerassige 

plaatsen, waar de voedselplant (wollegras, Eriophorum) voorkomt, ving ik in 

1958 tweemaal in Epen (Z.-L.), n.l. op 16 augustus op licht en op 5 september op 

stroop. Reeds in 1956 meldde ik een vangst van deze soort te Epen, een gebied 

dat ver ligt buiten haar eigenlijke biotoop. 

Harp y ia bifida Bkh., gevangen op licht te Aerdenhout op 16 mei 1958. Deze 

in het oosten en zuiden van het land niet zeer zeldzame soort is in de duinstreek 

voor zover mij bekend slechts eenmaal aangetroffen. 

Harpyia furcula Clerck, f. aureonigra Kennard, in 1955 als nieuw voor Neder¬ 

land door mij vermeld uit Epen en ook in 1956 en 1957 aldaar aangetroffen, 

kwam ook in 1958 weer in meerdere exemplaren op de lamp. Het viel mij hierbij 
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op, dat de variëteit in het begin van de vliegtijd van de tweede generatie (5—10 

aug.) vrij talrijk was, ongeveer de helft van de op de lamp komende exemplaren 

van furcula behoorde hiertoe. Daarna waren bijna alle exemplaren typisch. 

Hoplodrina ambigu a Schiff, kwam op 5 september op de lamp te Aerdenhout. 

Laphygma exigua Hb. verscheen op 10 mei op de lamp te Aerdenhout en op 

21 augustus te Epen. 

Nycterosea ob stip at a F. zag ik nog op 27 november tegen een ruit van het 

station Heemstede-Aerdenhout zitten. De laatste door Lempke vermelde datum 

is 11 november. 

Bapta temerata Schiff., tot nu toe in de duinstreek nog slechts een enkele maal 

waargenomen, kwam eind juni enige malen op de lamp te Aerdenhout. 

In de collectie van een overleden buurman, die vroeger vlinders had verzameld, 

trof ik een exemplaar aan van Hippotion celerio L., gevangen op 23 september 

1913 te Haarlem. 

II. Afwijkende vormen : 

Graphiphora augur F. Op 9 juli 1958 op de lamp te Epen een lichtbruin exem¬ 

plaar met een duidelijke wortelstreep, welke doorloopt tot de tapvlek. Ik noem 

de vorm basilinea, nov. f. 

Voorts op 19 juli een dwerg met een vlucht van 34 mm. 

Auto grap ha gamma L. Op 2 september op licht te Epen een witachtig grijs 

exemplaar met zeer flauwe tekening, zelfs de gammavlek is maar flauw zichtbaar. 

Ik noem deze nog niet beschreven vorm f. effusa. 

Vanessa cardui L. Deze trekker was in 1958 in Limburg zeer talrijk. Meerdere 

malen telde ik op een wandeling meer dan 80 exemplaren, ook na half september 

zag ik cardui herhaaldelijk in verscheidene exemplaren in mijn tuin te Aerdenhout. 

Op 26 juli ving ik te Eys een prachtig exemplaar van de bij ons zeldzame variëteit 

pallida Schöyen. 

Xanthorhoë designata Hb. Op licht te Aerdenhout op 30 mei 1958 een exem¬ 

plaar met zeer sterk versmalde middenband, welke in het midden niet meer dan 

Vio mm breed is. Behoudens het donkerder wortelveld zijn de voorvleugels na¬ 

genoeg eenkleurig grijs. Ik zou deze vorm willen rekenen onder de f. co arc tat a 

Prout. 

Diarsia f estiva Schiff. Op licht te Epen op 16 juli 1958 een exemplaar met een 

zeer eigenaardige vorm der vleugels: de voorrand is sterk verkort, de achterrand 

staat loodrecht op de voorrand, de achterrand vormt in het midden een bijna 

rechte hoek, terwijl ook de binnenrand korter is dan normaal. Ik noem deze vorm 

in overeenstemming met overeenkomstige vormen bij andere soorten brevipennis. 

Lampra fimbriata Schreber. Te Epen op licht een prachtig exemplaar met zeer 

duidelijke donkere aderen in het oranje veld van de achtervleugels. Ik noem deze 

vorm f. nervosa. 

Apamea sordens Hufn. (basilinea Schiff.) Bij de Piasmolen op 9 juni 1958 

een zeer licht grijs, bijna ongetekend exemplaar. 

Euphyia luctuata Schiff, was in 1956 en in het voorjaar van 1957 in het zuiden 

van Limburg zeer talrijk. In de zomer van 1957 zag ik geen enkel exemplaar. 

In augustus 1958 ving ik deze soort weer meerdere malen, waaronder een exem- 
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plaar met een naar binnen sterk verbrede middenband, zodat de middenstip der 

voorvleugels in de witte band komt te liggen. 

Colias crocea Fourcroy was in 1958 in Z. Limburg talrijk; op 18 augustus ving 

ik een $ met gele in plaats van oranje grondkleur. 

Palimpsestis ocularis L. In Z.-Limburg komt van deze soort geregeld een don¬ 

kere, bijna zwarte vorm voor. In de duinstreek is deze vorm nooit aangetroffen. 

Op 1 juli ving ik te Aerdenhout een zeer donker exemplaar, weliswaar niet zo 

zwart als de Zuidlimburgse dieren, maar hiermede toch meer overeenkomend 

dan met de lichte vorm. 

III. Afwijkende vangdata : 

Trigonophora meticulosa L. Als vliegtijd voor de eerste generatie wordt door 

Lempke vermeld 24 mei—27 juni. Deze vroege exemplaren zijn de nakomelingen 

van overwinterde rupsen. In 1958 kreeg ik reeds op 9 mei een vrij gaaf exemplaar 

op de lamp te Aerdenhout. Vermoedelijk was dit een overwinterd exemplaar, 

zoals een enkele maal eerder in ons land is waargenomen. 

Palimpsestis fluctuosa Hb. Volgens Lempke vliegt deze soort in één generatie 

van 23 mei tot 10 augustus. In 1958 ving ik op licht te Epen op 30 augustus 

een geheel vers exemplaar. Misschien zou dit dier tot een tweede generatie kun¬ 

nen behoren. 

Araschnia levana L. De eerste generatie van deze vroeger in ons land zeer 

zeldzame soort vliegt volgens Lempke van 21 maart tot 12 juni, de tweede van 

3 juli tot 16 augustus. In 1958 was de soort in Z.-Limburg bepaald niet algemeen;; 

in de maanden juli en augustus kwam ik niet meer dan 10 à 12 exemplaren tegen. 

Het eigenaardige was echter, dat ik op 18 juli een zeer sterk af gevlogen exem¬ 

plaar van de voorjaarsvorm ving en op 19 juli een vers exemplaar van de zomer- 

vorm (prorsa L.). 

Argynnis paphia L. vloog in 1958 in Z.-Limburg nog zeer laat. Volgens 

Lempke vliegt deze soort tot 18 augustus. Ik ving nog op 31 augustus een gaaf 

$ bij Eys. 

Summary 

Enumeration of Macrolepidoptera which were of interest during the year 1958, 

either by rarity, by deviating characters or by unusual dates. The following new 

formae are described: 

Graphiphora augur F., f. basilinea. With distinct basal line, extending to the 

claviform stigma. 

Auto grap ha gamma L., f. effusa. Whitish grey with obsolete markings, even 

the gamma mark is only feebly visible. 

Diarsia festiva Schiff., f. brevipennis. Fore and hind wings strongly shortened. 

Lampra jimbriata Schreber, f. nervosa. With very distinct dark nervures in the 

orange area of the hind wings. 

Aerdenhout, Vogelenzangseweg 22. 
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Vangst van een zeldzame Tipulide op licht (Dipt.) 

door 

N. C. VAN DER VLIET 

Op een vrij winderige avond, 10 juli 1958, ving ik te Arnhem een fraaie 

Tipulide met wespachtig uiterlijk. Het kwam mij voor, dat ik een dergelijk exem¬ 

plaar nooit eerder had gezien. 

Br. Theowald was zo vriendelijk deze langpootmug voor mij te determineren. 

Het bleek een $ van Flabellifera ornata Wiedemann te zijn, een interessante 

vangst: het is het vierde Nederlandse exemplaar. 

De soort schijnt alleen voor te komen tussen Arnhem en Apeldoorn. Daar ko¬ 

men nl. de drie andere Nederlandse exemplaren ook vandaan: Laag-Soeren, 

Rozendaal (G.), Arnhem. 

De vliegtijd is juni en juli. Waarschijnlijk leeft de larve in beukemolm, hoewel 

zij ook gekweekt is uit molm van een appelboom. 

De soort komt over heel Europa voor, maar wordt weinig gevangen. 

Summary 

The fourth record of Flabellifera ornata in the Netherlands. 

Nijmegen, Marie Curiestraat 6. 

Een zeldzame vorm van Aglais urticae 

door 

N. C. VAN DER VLIET 

Op 31 augustus 1958 trof ik te Heumen een perceel aan met een massale 

vlucht van Aglais urticae L. Van 1 tot 13 september controleerde ik dit terrein. 

In de eerste week ving ik drie gave exemplaren, welke behoren tot de f. ichnusi- 

oides de Selys (op 1, 4 en 6.IX). 

Lempke is van mening hier met een zeldzame, maar vrijwel zeker erfelijke 

vorm te doen te hebben {Tijdsehr. Entom. 99 : 215, 1956). 

In de tweede week van september zag ik geen exemplaren meer van deze vorm. 

Op 13 september van Aglais urticae sterk verminderd en afgevlogen. 

Interessant is wel, dat door mijn vangsten het vermoeden, dat f. ichnusioides 

erfelijk is, opnieuw is bevestigd. 

Summary 

Out of a big number of Aglais urticae 3 specimens have been captured belon¬ 

ging to the rare forma ichnusioides de Selys. 

Nijmegen, Marie Curiestraat 6. 
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Piesma salsolae (Beek 1867) faunae nova species 

(Hemipt., Heteropt.) 

door 

W. H. GRAVESTEIN 

Van Texel heb ik een nieuwe wants voor onze fauna te melden, die ik reeds 

lange tijd in mijn collectie had staan en tot nu toe niet als zodanig had herkend. 

Toevallig kreeg ik een zomervangst van de heer J. H. Woudstra ter deter- 

minatie-contróle in handen, waarin zich een groot aantal exemplaren bevonden 

van Piesma quadrata (Fieb.). 

Het feit, dat deze dieren zo mooi donker getekend waren, was voor mij aan¬ 

leiding om mijn eigen dieren uit mijn collectie nog eens te bekijken. Bij de ver¬ 

gelijking bleek mij dat ik een veertiental exemplaren bezat, afkomstig uit de 

Slufter op Texel, die opvallend licht van kleur waren. Met de loupe viel mij toen 

op, dat het halsschild in vorm zeer afweek van dat van Piesma quadrata. Er was 

een soort bekend, die dit kenmerk bezat, nl. P. variabilis (Fieb.). Echter is er 

nóg een soort, die evenwel in de eerste aflevering van Stichel’s Bestimmungs¬ 

tabellen niet wordt vermeld, nl. Piesma salsolae. Deze soort werd door Gulde in 

1938 als variëteit van variabilis vermeld, gevonden bij Berlijn. In de nieuwste 

aflevering van Stichel’s tabellen staat Piesma salsolae uitvoerig beschreven en 

wordt vermeld van Duitsland (Brandenburg en Sleeswijk-Holstein). 

Met de goede beschrijving in deze laatste publicatie is P. salsolae (Beek) nu 

eindelijk behoorlijk te onderscheiden van P. variabilis (Fieb.), vandaar dat ik er 

nu toe ben gekomen om Piesma salsolae hierbij als nieuw voor onze fauna te 

vermelden. 

Ik herinner mij, dat ik een groot aantal dieren klopte van één plant van Salsola 

kali aan de ingang van de Slufter bij het binnenduin op Texel. Dit was opt, 

26 augustus 1946. Het volgend jaar zat het op dezelfde plek wederom vol met 

dieren van deze soort. Dat was op 29 juli 1947, dus vrijwel een volle maand 

eerder. 

De soort is alleen van Salsola kali bekend en dus een zuivere halobiont. Ook 

P. variabilis is zeer halofiel maar wordt van vele andere waardplanten aangegeven, 

waaronder ook Salsola kali; hoofdzakelijk echter op Herniaria glabra. 

Hieronder vermeld ik de hoofdkenmerken, waardoor de soort te onderkennen is: 

In de groep der soorten met 3 gekielde ribben op het halsschild is Piesma 

quadrata (Fb.) te onderscheiden doordat de kanten van het halsschild recht 

divergerend naar achteren verlopen. P. salsolae en variabilis daarentegen hebben 

een zijdelings ingedrukt halsschild. 

De belangrijkste verschilkenmerken tussen deze beide soorten zijn: 

Ie De lengte: salsolae 3—3,4 mm, variabilis 2—2,8 mm. 

2e De zijrand van het corium is bij salsolae bezet met 6—8 donkerder punten, bij 

variabilis hoogstens met 4 onduidelijke donkere punten. 

3e De achtercoxae zijn bij salsolae 2 X zover van elkander verwijderd als de 
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doorsnede van één coxa; bij variabilis is deze afstand slechts 1 X deze door¬ 

snede. 

Volgens de beschrijving kunnen de elytrae der dieren bij salsolae zeer variabel 

getekend zijn, van zeer licht gelig grijs tot sterk zwart gevlekt. De dieren, die ik 

ving, zijn alle licht gekleurd. Waarschijnlijk staat dit in verband met de vang- 

datum. 

Summary 

The author captured Piesma salsolae as a new species for the fauna of the 

Netherlands on Salsola kali on the island of Texel, in the ’’Slufter”, on 26.VIII. 

1946 and 19.VII. 1947, in both cases in the same locality. 

Literatuur 

Gulde, Joh., 1938, Die Wanzen Mitteleuropas, Bd. 6. 
Stichel, Wolfgang, 1925—1938, Illustrierte Bestimmungstabellen der deutschen Wanzen. 

-, Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen, II, Europa, Bd. 4, Heft 2, p. 

38—39. 

Amsterdam, Rubensstraat 87. 

Hymenoptera of America North of Mexico. Synoptic Catalog, First Supplement, pre¬ 

pared under the direction of K. V. Krombein. 

Dit zeer belangrijke supplement van de „Synoptic Catalog” verscheen in september 1958. 

De eigenlijke catalogus werd gepubliceerd in april 1951 als Agriculture Monograph n. 2 

van het Departement van Landbouw te Washington. De catalogus is niet alleen een vraag¬ 

baak voor de Amerikaanse fauna, maar ook voor de Europese, daar verscheidene Hymeno- 

pteren-groepen in Amerika veel grondiger bekend zijn dan in Europa, zodat de indeling in 

geslachten daar veel beter uitgewerkt is. Ook de synonymie is daardoor aldaar veel beter 

bestudeerd. 

Het oorspronkelijke werk is meer dan 1400 bladzijden groot, hierbij komen nu een 300 

bladzijden supplement. Evenals in het oorspronkelijke werk zijn aan het begin van iedere 

groep de belangrijkste publicaties, die daarover verschenen zijn, vermeld. Dit maakt deze 

catalogi zo bruikbaar, daar men op deze wijze de nieuwste algemene gegevens gemakkelijk 

kan vinden. 

De gebruikte nomenklatuur is nu, voor zover is na te gaan, geheel in overeenstemming 

gebracht met de internationale nomenklatuurregels. Dit heeft bij de Ichneumoniden noga) 

wat veranderingen tot gevolg gehad. De oorspronkelijke bewerker van deze familie, Townes. 

had n.l. zijn eigen inzichten over de toepassing van de nomenklatuurregels, waardoor weer 

een groot verschil ontstond tussen de hier in Europa gebruikte namen en die in Amerika. 

Gelukkig is dit nu niet meer het geval. Er was een heilloze verwarring ontstaan, o.a. bij de 

bekende genera Pimpla, Ephialtes, Ichneumon. 

Bij de Sphegidae is Ammophila veranderd in Sphex in verband met het feit, dat opinion 

180 volgens Krombein geen validiteit heeft. Ook met Bemhix (vroeger Bembex) heeft 

men geschoven. 

De soorten zijn geciteerd met hun eerste beschrijving, evenals de ertoe behorende syno¬ 

niemen. Verder zijn bij de parasieten de bekende gastheren vermeld. Ook de namen der 

bloemen, die bezocht worden, zijn b.v. bij de Apiden opgenomen. Bij ieder genus en zijn 

synoniemen zijn de typen opgegeven. Dit is zeer belangrijk, daar het opzoeken van deze 

soms erg tijdrovend is. — J. G. Betrem. 
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Over Nederlandse Microlepidoptera, Syrphidae en Neuroptera 

door 

J. A. W. LUCAS 

Op de 91e Wintervergadering heb ik verschillende interessante insecten gede¬ 

monstreerd, die een bespreking waard zijn, nl.: 

Microlepidoptera 

Crambus fascelinellus Hb. (Meyendel), C. geniculeus Haw. (id.), C. verellus 

Germ. & Zinck. (’t Woold bij Winterswijk), C. fulgidellus Hb. (Meyendel), 

C. deliellus Hb. (Meyendel), Nephopteryx semirubella Scop. (Meyendel) en 

Palpita unionalis Hb. (Nuenen en Rotterdam). Palpita unionalis werd in 1956 

voor het eerst in ons land waargenomen. Küchlein (Ent. Ber. 18 (3) 1958) 

vermeldde 6 dieren, waarvan 2 verloren zijn gegaan (die van Hoog-Keppel), 

3 in de collectie van de heer Küchlein zelf zijn en 1 in de collectie van het 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden is. Aan deze 6 vangsten kunnen 

er nu dus 2 worden toegevoegd, nl. nog een dier uit 1956 (Nuenen, 24 septem¬ 

ber), dat ik door bemiddeling van de heer Kroon (Leiden) van de heer Neyts 

(Nuenen) mocht ontvangen. Dat de soort de laatste jaren een grotere trekneiging 

naar onze streken vertoont (vgl. de waarnemingen uit Engeland) wordt ook 

gedemonstreerd doordat de soort in 1958 opnieuw in ons land verscheen: op 

20 september werd door M. den Boer en mij een exemplaar gevangen in de 

Kralinger Hout te Rotterdam (met de menglichtlamp). 

Syrphidae 

Chrysotoxum arcuatum L. Deze soort stond tot nu toe als zeer zeldzaam geboekt; 

dit is zeker niet overeenkomstig de werkelijkheid. Hoewel ik in 1957 niet op 

zweefvliegen gelet heb, kon ik toen reeds een dier bemachtigen te Vierhouten. 

Dit jaar heb ik meer aandacht aan deze groep besteed. Van 26—28 mei vertoefde 

ik te Hoog-Soeren. Alleen de laatste dag bracht enige zonneschijn, voldoende 

om 2 exemplaren te vangen, die op Ranunculus vlogen. Op 9 augustus was ik 

weer een dag in Hoog-Soeren en prompt werd de soort weer waargenomen (zij 

het op een afstand van ongeveer 2 km van de plaats van de eerste vondst), 

ditmaal in 3 exemplaren, waarvan 1 ontsnapte. Naast deze waarnemingen ken ik 

verschillende dieren, die door de heer H. Lambeck in het midden, oosten en 

zuiden werden gevangen ! 

Pyrophaena rosarum L. Ook deze soort is veel minder zeldzaam dan vroeger 

gemeend werd (vgl. ook Van der Goot in Ent. Ber. 18 (12), 1958). In 1958 

nam ik de soort waar in het Wooldse Veen. 

Syrphus grossulariae Meig, Voor zover mij bekend waren er tot 1956 slechts 

enkele dieren uit Z.-Limburg bekend. Hogendijk (Ent. Ber. 18 (6), 1958) 

geeft aan, dat de soort in dat jaar te De Steeg is gevonden. Zelf verzamelde ik 

in 1958 eveneens 2 exemplaren te Hoog-Soeren, vliegend op distel. 

Zelitna tarda Mg. Door de heer Van der Goot werd in het bovengenoemde 

artikel een exemplaar van deze soort uit Winterswijk (Aalbrinksbos) vermeld. 

In dezelfde streek, echter in het Buskersbos, verzamelde ik opnieuw een exemplaar 
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van deze zelfde en zeer zeldzame soort. Merkwaardig was, dat ik in korte tijd en 

nagenoeg op dezelfde plaats (en zelfs op hetzelfde blad) niet alleen deze Zelima 

ving, maar tevens Z. segnïs L. (ong. 8 exemplaren), Z. sylvarum L. (1 ex.) en 

Z. nemorum F. (diverse exemplaren)., De laatste soort is in deze omgeving in 

het geheel niet zeldzaam. 

Neuroptera 

Drepanepteryx phalaenoides (L.). Killington (A Monograph of the British 

Neuroptera, Ray Soc., 1937) geeft voor deze soort als vliegtijd op: mei en juni 

en augustus tot november. De mij bekende Nederlandse gegevens vertonen een 

dergelijk beeld: april—mei en juni (24)—oktober. Killington oppert de ver¬ 

onderstelling, dat de vroege dieren wel eens overwinteraars kunnen blijken te 

zijn. Deze veronderstelling is zeker niet in strijd met onze gegevens; het aantal 

voorjaarsdieren is slechts klein. 

Sympherobius pellucidus Walker, Hoog-Soeren, 4 juli 1957. Een in ons land 

zeer zeldzame soort; ontbreekt in de coII.-Albarda. In de collectie van het 

Zoölogisch Museum te Amsterdam zag ik slechts 1 ex. van Bunde. 

Eumicromerus paganus (L.). Wassenaar, 30 juni 1958. In ons land even zeld¬ 

zaam als de vorige soort: ontbreekt eveneens in de coII.-Albarda en eveneens 

slechts 1 ex. in de coll. te Amsterdam, ditmaal van Vaals. In het ongedetermi¬ 

neerde materiaal van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden vond 

ik nog een derde exemplaar van Oostvoorne. 

Summary 

The author discusses a number of insects which are interesting species of the 

fauna of the Netherlands, mainly by being rare. 

Rotterdam, Teilingerstraat 83 A. 

On some varieties of Macrolepidoptera 
by 

J. A. W. LUCAS 

Drepana falcataria L., f. estrigata nov. The dark line, running from the tip 

of the fore-wings to the inner margin, is absent. Holotype: Meyendel (Bierlap), 

2.IX.1956. 

Celama centonalis Hb., f. aurea nov. The normally dark greyish-brown colour 

has changed into a yellowish brown. Holotype: Meyendel (Bierlap), 5.VII. 1957. 

Miltochrista miniata Forster, f. nigricirris nov. The fringes of the fore-wings 

black. In the type specimen also the other black markings are well developed, 

while it belongs at the same time to f. flava de Graaf. Holotype Meyendel (Bier¬ 

lap), 31.VIII.1957. 

Phragmatobia fuliginosa L., f. subnigra Mill., faunae nov. var. Ground colour of 

the fore-wing blackish-brown. Schiermonnikoog. 

Sp Ho soma menthastri Esp., f. nigra-costa Lmbll., faunae nov. var. Costa of the 

fore-wing black. Leiden. 
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Hepialus hecta L., f. radiata nov. On the hind-wings a complete row of yellow 

streaks between the nervures, running from the hind margin to the centre of the 

wing. Holotype: Montferland, 18.VII. 1956. 

Apatele psi L., f. suffusa Tutt. The whole of the ground colour is much suf¬ 

fused with dark scales, giving the insect a very dark appearance. The posterior 

wings are also much darker than in the type. Hoog-Soeren. 

Apatele tridens Schiff., f. confluens nov. Orbicular and reniform coalescent1). 

Holotype: Oisterwijk, 25.VII. 1956. 

Apatele megacephala Schiff., f. semiconfluens nov. Orbicular and reniform 

connected by a double line1). Holotype: Meyendel (Bierlap), 29.V. 1956 (only 

the left wing). 

Euxoa nigricans L., f. semiconfluens nov. Orbicular and reniform connected by 

a double line1). Holotype: Brunssummer Heide, 9.VIII. 1944. 

Euxoa tritici L., f. costa-caerulea Tutt, faunae nov. var. The ground colour of 

the fore-wings of a pale slate or dove-colour; with a distinct pale longitudinal 

costal streak, distinctly pale median nervure, and a series of long, pale dashes 

between the cuneiform spots. Meyendel (Bierlap). 

Agrotis cinerea Schiff., f. albescens Zerny, faunae nov. var. Ground colour 

whitish; the ordinary markings are less distinct. Meyendel (Bierlap). 

Agrotis cinerea Schiff., f. eximia Culot, faunae nov. var. With a lilac grey 

ground colour. Meyendel (Bierlap). 

Agrotis cinerea Schiff., f. nigrescens nov. Ground colour blackish, the markings 

still darker. Holotype: Meyendel (Bierlap), 20.V. 1958, $ . 

Agrotis cinerea Schiff., f. pallida Tutt, faunae nov. var. The median shade 

almost entirely obsolete, the other markings normally developed. Meyendel (Bier- 

lap)- 
Agrotis cinerea Schiff., f. variegata Schawerda, faunae nov. var. The median 

shade broad and very prominent. Meyendel (Bierlap). 

Agrotis cinerea Schiff., f. unipuncta nov. All markings obscure except the 

reniform, which is well developed and hence very prominent. Holotype: Meyendel 

(Bierlap), 10.V.1958. 

Agrotis cinerea Schiff., f. cruda nov. The first and second transverse lines are 

very prominent. Holotype: Meyendel (Bierlap), 20.V. 1958. 

Agrotis cinerea Schiff., f. lineata nov. Orbicular and reniform connected by a 

single line. Holotype: Meyendel (Bierlap), 7.VI. 1957. 

Agrotis ypsilon Hufn., f. juncta nov. Orbicular and reniform touching each 

other1). Holotype: Meyendel (Bierlap), 10.IX. 1956. 

Agrotis segetum Schiff., f. juncta nov. Orbicular and reniform touching each 

other1). Holotype: Leiden, 17.VI. 1957. 

Agrotis segetum Schiff., f. semiconfluens nov. Orbicular and reniform con¬ 

nected by a double line1). Holotype: Rotterdam, 13.IX.1958 (only the right 

side). 

Agrotis vestigialis Rott., f. semiconfluens nov. Orbicular and reniform con¬ 

nected by a double line1). Holotype: Wassenaar, 8.IX. 1953. 

Agrotis exclamationis L., f. junctoides nov. Orbicular and reniform touching 

each other1). Holotype: Leiden, 2.VII.1955. 
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Agrotis exclamationis L., f. conjunctoides nov. From the reniform runs a dark 

line to the second transverse line. Holotype: Leiden, 11.VI. 1956. In another 

specimen, also from Leiden, the dark line runs till the orbicular. 

Agrotis exclamationis L., f. lineolatus Tutt, faunae nov. var. From the 

reniform and the claviform runs a number of lineolae to the cuneiform spots. 

The development of these lineolae varies. In the specimen I have from Leiden 

they are well developed. 

Ochropleura plecta L., f. divisa nov. The white line which connects the orbicu¬ 

lar and the base of the fore-wing, is divided over its whole length by a line of 

the ground colour. Holotype: Leiden, 5.VI.1955. 

Cerastis rubricosa F., ƒ. pallida Tutt, faunae nov. var. Pale greyish red. Was¬ 

senaar. 

Diarsia mendica F., f. virgata nov. Like f. rufo-virgata Tutt, but with a dark 

space between the orbicular and the reniform. Holotype: Ommen, 12.VII.1958. In 

my opinion it is best to include in this form all specimens with a dark band 

between the central trensverse shade and the subterminal line. This form occurs 

in all colour-types and hence it is useless to give names to every possible com¬ 

bination. 

Heliophobus saponariae Esp., f. clarivittata nov. The subterminal line broad 

and yellowish. Holotype: Meyendel (Kijfhoek), 1.VII. 1958. 

Folia advena F., f. grisea nov. Ground colour dark greyish, the reddish colour 

may be completely absent. Holotype: Meyendel (Bierlap), 16.VI.1957. 

Arenostola extrema Hb., f. pallida nov. All darker scales and markings absent, 

hence unicolorously whitish. Holotype: Meyendel (Bierlap), 25.VI.1955. 

Arenostola extrema Hb., f. punctilinea nov. The spots connected, forming two 

complete transverse lines. Holotype: Meyendel (Bierlap), 8.VII. 1956. 

Arenostola fluxa Hb., f. pallida nov. Unicolorously yellowish white. Holotype: 

Meyendel (Bierlap), 5.VII.1957. 

Apamea lunulina Hw., f. semiconfluens nov.i). Orbicular and reniform con¬ 

nected by a double line*). Holotype: Nieuwerkerk (Schouwen), 8.VIII.1956. 

Un ca olivana Schiff., f. ru fes cens Tutt, faunae nov. var. The normal green 

ground colour has changed into a reddish-brown. Noorden and Wouw. 

Unca olivana Schiff., f. clarivittata nov. The space between the white line 

before the hind margin and this hind margin unicolorously white. Holotype: Al¬ 

men, 16.VII.1956. 

Nothopteryx polycommata Schiff., f. albinea Tgstr., faunae nov. var. In Seitz, 

Bd. IV, Prout mentions under this name a form that would be almost white, 

the fore-wings almost unicolorous. He does not feel sure whether it is the same 

form as his f. prospicua or not. I have a specimen in which the colour is much 

paler than in the type while the markings are obscure. In my opinion it is best 

to identify this specimen with f. albinea Tgstr., which in this case is clearly dif¬ 

ferent from f. prospicua Prout. Meyendel (Bierlap). 

Nothopteryx polycommata Schiff., f. prospicua Prout, faunae nov. var. The 

ground colour paler than usual, the dark central band darker than usual and hence 

very prominent. Meyendel (Bierlap). 

Nothopteryx polycommata Schiff., f. caliginosa Cockayne, faunae nov. var. 
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Ground colour darkened, the markings still visible. Meyendel (Bierlap). 

Nothopteryx polycommata Schiff., f. cotangens nov. The type belongs to the 

tangens-form. In the present form the two transverse lines which border the cen¬ 

tral area remain united after having touched each other* 2). Holotype: Meyendel 

(Bierlap), 29.III.1958. 

Nothopteryx polycommata Schiff., f. divisa nov. The two transverse lines 

which border the central area remain separate instead of touching each other. 

Holotype: Meyendel (Bierlap), 29.HI. 1958. 

Nothopteryx carpinata Bkh., f. margaritata nov. The two transverse lines which 

border the central area touch each other on more than one spot2). Holotype: 

Meyendel (Bierlap), 24.IV. 1958. 

Xanthorho'é fluctuata Hb., f. marginata nov. Along the hind margin of both 

fore and hindwings a broad dark shade. Holotype: Leiden, 5.IX. 1955. 

Ennomos fuscantaria Stephens, f. approximata nov. The two transverse lines 

which border the central area are close together2). Holotype: Meyendel (Bierlap), 

21.IX.1956. 

Semiothisa wauaria L., f. marginata nov. Along the hind margin of both fore 

and hindwings a broad dark shade. Holotype: Hoog Soeren, 4.VII. 1957. 

Semiothisa wauaria L., f. unicolor nov. The ground colour darkened, the faint 

suffusion with darker scales almost invisible. Holotype: Hoog Soeren, 4.VII. 1957. 

*) Cf. Lempke, B. J., Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera, Deel IV, pag. 203 and 

204, 1939. 
2) Cf. Lempke, B. J., Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera, Deel VIII, pag. 556 and 

557, 1949. 

Het voorkomen van Eustrotia olivana Schiff. (Lep., Noctuidae). Door waarnemingen 

in de afgelopen twee jaren ben ik tot het inzicht gekomen, dat er met de verbreiding van 

olivana gunstiger voorstaat dan de catalogus van de heer Lempke doet vermoeden. In deel 

8, p. (542), staat vermeld dat de vlinder lokaal is aan te treffen op veenachtige terreinen. 

Hij schijnt echter niet streng aan dit biotoop gebonden te zijn en komt ook op andere voch¬ 

tige en vooral ook droge gronden voor. Op verschillende plaatsen in en om Raalte heb ik 

de soort in aantal aangetroffen. Deze nieuwe vindplaatsen zijn geheel verschillend van aard. 

Zo ving ik olivana op licht in het 200 ha grote natuurreservaat „het Boetelerveld”, oostelijk 

van Raalte gelegen en het enige grote, met dophei begroeide, heideveld ten westen van de 

Holterberg en de Haarlerberg. Vochtig terrein 'dus. Hiernaast staan lichtvangsten in de 

prachtige gemengde loofbossen rondom de Abdij „Sion”, halverwege Deventer. Verder 

vliegt olivana midden in de bebouwde kom van Raalte op de lamp. Overdag joeg ik de 

vlinder op in droge dennenbossen (Pinus sylvestris L.) in Tjoene onder Diepenveen. Ten¬ 

slotte trof ik het dier overdag vliegend (of opgejaagd ?) op kaal geslagen eikenhakhout- 

terreinen in „de Velner”, een landgoed even westelijk van Raalte gelegen. 

De conclusie, die uit bovenstaande gegevens valt te trekken, is m.i. deze, dat olivana 

sterker verbreid is en niet alleen aan een vochtig biotoop gebonden is, maar ook op droge 

gronden vliegt. 

G. J. Flint, Roggestraat lb, Raalte. 

[Deze conclusie wordt volkomen bevestigd door de gegevens, die ik na de publicatie 

van deel 8 heb leren kennen. — Lpk.] 
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Dipterologische onderzoekingen in graslanden 

door 

W. J. KABOS 

Graslandgemeenschappen komen in Nederland voor als grotendeels kunstma¬ 

tige, door de mens sterk beïnvloede vegetaties. Zodra de beïnvloeding door 

maaien of afgrazen ophoudt, ontwikkelt een grasland zich tot een climax, meestal 

een bos. 

Kunstmatige en natuurlijke graslanden kunnen worden gebruikt voor veeweide 

of hooiland. Natuurlijke graslanden worden aangetroffen op terreinen waar 

fysische factoren de ontwikkeling tot bosclimax beletten. In de duinen kunnen 

sterke zeewinden groei van heesters en bomen onmogelijk maken, zodat een droog 

grasland zich als paraclimax kan handhaven. 

In navolging van W. B. Turrill in ,,British Plant Life” verdeel ik de gras¬ 

landgemeenschappen in drie groepen nl. de zure, basische en neutrale. De zuur¬ 

graad van de bodem is evenals de vochtigheid van overwegend belang voor de 

soortensamenstelling van een grasland. Sommige grassoorten kunnen uitsluitend 

op bepaalde bodems groeien, andere komen op allerlei gronden voor. 

De vraag is of er sprake is van coenologische differentiatie wat de graminicole 

diptera betreft, m.a,w. of Diptera, die min of meer massaal op een grasland 

voorkomen, ook typisch zijn voor een bepaalde floristische samenstelling van 

het plantendek. Bij de inventarisatie zijn alleen de Diptera meegeteld, waarvan 

de larven in grassen leven, meestal in de stengels. Dit zijn soorten, welke bij 

het slepen tussen het gras in grote hoeveelheden optreden. 

In afgegraasde weilanden zijn de graminicole diptera meestal ontbrekend of 

zeldzaam. Dit vindt zijn oorzaak in de geringe stroproduktie der grassen, waar¬ 

door de vliegenlarven ook geen kans krijgen. De Dipterafauna uit dergelijke 

veeweiden is uitsluitend beperkt tot soorten, waarvan de larven leven in de mest 

der weidende dieren. In vele gevallen ruimen zij eerst de mest op en daarna 

verslinden de carnivore soorten de andere larven, zodat het grootste deel der 

mestopruimers niet tot ontwikkeling komt. De vliegen vallen later het grazende 

vee lastig en deze soorten zijn dus niet te beschouwen als typisch voor weiden, 

maar begeleiders van grazend vee. De echte graslanddiptera zijn nooit aan de 

aanwezigheid van vee gebonden. 

Zure graslanden. 

Deze komen voor op de voedselarme zandgronden of op zure veenbodems. 

Op droge zandgronden ontwikkelen zich buntgras- en schapengrasgemeenschap¬ 

pen. In de buntgrasgemeenschappen komen geen dominante diptera voor, maar 

wel zijn er soorten, die zich ontwikkelen in de begeleidende niet-grassen, bijv. 

Halidayella aenea Fall. 

De duinschapengrasgemeenschap is in kalkarme duinen op Vlieland en Ter¬ 

schelling algemeen. Hier komen een aantal soorten voor, die dominant zijn en 

min of meer xerofiel, zoals Cetema cereris Fall. (Chloropidae), met geel schildje. 

Diplotoxa messoria Fall. (Chloropidae) gelijkt veel op C. cereris en is eveneens 
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zwart met gele schouderbulten; het schildje is zwart. Melanum laterale Hal. 

(Chloropidae) met uitstekende peristoom, ook zwart. Parectecephala longicornis 

Zett, een minder algemene Chloropide. Chlor op s gracilis Mg. is gemakkelijk te 

herkennen aan het gele achterlijf met aan elke kant een donkere puntvlek. De 

zeer euryfage Chlor op s pumilionis Bjerk. heeft zwarte sprieten en vier zwart¬ 

bruine dwarsbanden op het achterlijf. 

Op vochtige zure blauwgraslanden met veel pijpestrootje komen deze soorten 

niet voor, behalve enkele euryfage, zoals Diplotoxa messoria Fall. Hier vindt 

men talrijk Opomyza 

germinationis (L.). An- 

thomyza gracilis Fall. 

(Anthomyzidae) leeft als 

larve in de stengels van 

verschillende grassen. 

Cetema my opina Lw. 

verschilt van C. cereris 

door de zwarte spriet- 

borstel. Een merkwaar¬ 

dige soort is Elachiptera 

hrevipennis (Chloropi¬ 

dae) met gereduceerde 

vleugels, waarvan de 

larven in enige grassoor¬ 

ten leven. Oscinosoma 

anthracinum (Mg.) verschilt van de Fritvlieg door de lichte poten. 

Basische graslanden. 

Deze komen als natuurlijke vegetatie voor in kalkrijke duinen en in Z.-Limburg. 

De bodem is poreus en heeft een zuurgraad welke iets boven 7 ligt, door de 

aanwezigheid van kalk. 

De flora is rijk gevarieerd met vele bloemrijke soorten, o.a. vlinderbloemigen 

en orchideeën. De meeste xerofiele grassen kunnen hier groeien, waaronder zeld¬ 

zame als bergdravik. De graminicole Diptera, die men op de bergdravikweide 

aantreft, zijn uitsluitend daar algemeen bijv. Opomyza ƒlorum (Fabr.) (Opomy- 

zidae). Trixoscelis marginella Fall. (Trixoscelidae) kan als karaktersoort gelden. 

Een zeldzame soort is de fraaie Asteia concinna Mg. (Asteidae) evenals de faun. 

nov. spec. Anthracophaga strigula Fabr. (Chloropidae). Deze soort leeft als larve 

in de stengels van boskortsteel. 

In kalkrijke duinen groeit fakkelgras samen met rood zwenkgras. Tot de 

typische diptera kunnen worden gerekend een aantal Chloropiden, nl. Cetema 

cereris Fall., Melanum laterale Hak, Oscinosoma frit L., Meromyza saltatrix L. 

Verder een paar soorten, die ook op de bergdravik-goudhaverweide voorkomen: 

de opvallende Anthomyzide Striphosoma sahulosa Hal. met gereduceerde vleu¬ 

gels, Trixoscelis marginella Fall, en Trixoscelis ohscurella Fall. Ook Opomyza 

ƒlorum (Fabr.) ontbreekt zelden. 

Links: Elac hipt ent hrevipennis Mg., vleugels gereduceerd, 

lengte 2,5 mm. Rechts: Opomyza florum (Fabr.), lengte 

3,5 mm. 
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Neutrale graslanden. 

Hieronder vallen de voedselrijke hooilanden met reukgras, kamgras, weidevos- 

sestaart, zachte dravik, kropaar, glanshaver, beemdgras, engels raaigras, witbol en 

beemdlangbloem. Deze grassen worden vergezeld door veldzuring, boterbloemen, 

bereklauw en vele andere planten. Het aantal Dipterasoorten dat hier wordt 

aangetroffen is weliswaar groot, maar toch zijn er relatief weinig graminicolen 

onder. De graminicolen kunnen abundant zijn en de ontwikkeling der grassen 

nadelig beïnvloeden. 

Belangrijke soorten zijn de Chloropiden Chlorops nasuta Sehr., Chlor ops hy¬ 

po stigma Mg., Chlorops pumilionis Bjerk, Meromyza pratorum Mg., Meromyza 

nïgriventris Macq. en de be¬ 

ruchte Fritvlieg, Oscinosoma 

frit L. De eerste generatie van 

deze zwarte soort verschijnt in 

april en mei. De larven leven 

in de grasstengels. Zij verpop¬ 

pen zich in de planten en de 

imagines komen uit in juni en 

juli. De larven van de tweede 

generatie leven van de bloem- 

delen. De derde generatie 

overwintert. 

Verder komen hier nog voor 

Opomyza germinations (L. ), 

Geomyza venusta Mg., Geomy- 

za comhinata L. en Geomyza 

tripunctata Fall. 

Uit het bovenstaande moge blijken, dat de Diptera uit verschillende grasland¬ 

typen differentiërende soorten hebben, zoals O pomyza f lorum (Fabr.) in 

basische en O pomyza germinationis (L.) in zure en neutrale graslanden. Daaren¬ 

tegen komen de fritvlieg en de groenoogvliegen, Chlorops, in allerlei graslanden 

voor en kunnen dus niet als karaktersoorten voor een bepaalde soortencombinatie 

worden beschouwd. Doordat deze vliegen euryfaag zijn, kunnen zij voortdurend 

uit onkruidgrassen als kweek en ijle dravik een cultuurweide of korenakker 

binnendringen. 

Tenslotte vermelden wij van enige grassen de Dipterasoorten, die daaruit zijn 

gekweekt. 

Weidevossestaart 

Schapezwenkgras 

Kweek 

Kropaar 

Alopecurus pratensis 

Festuca ovina 

Agropyron repens 

D act y lis glom er at a 

Meromyza ni gri ventris Macq. 

Meromyza nigriventris Macq. 

Meromyza nigriventris Macq. 

Oscinosoma frit L. 

Chlorops pumilionis Bjerk. 

Geomyza co mb mat a L. 

Oscinosoma frit L. 

Chlorops hypo stigma Mg. 
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Witbol Holcus lanatus Meromyza variegata Mg. 

Oscinosoma frit L. 

Geomyza combinata L. 

Zachte Dravik Bromus mollis Oscinosoma frit L. 

Glanshaver Arrhenatherum elatius Oscinosoma frit L. 

Summary 

The author discusses the 3 main, types of grassy lands in the Netherlands, 

namely the acid, the basic and the neutral type, with their modifications, showing 

their relations to the Diptera-fauna of such biotopes. 

Some species of Diptera prove to be characteristic for a certain biotope; other 

flies can be observed in various types of grassy lands. 

An enumeration is given of some species of Gramineae and of the Diptera 

obtained out of them. 
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Goot, Volkert van der, Zweefvliegen-tabel. 1958. Uitgave van de Ned. Jeugdbond 

voor Natuurstudie. 

Dit is een tweede, vermeerderde druk van de tabel, door v. d. Goot in 1954 verzorgd. 

Het is weer een keurig boekje geworden. Het aantal bladzijden is van 24 tot 34 gestegen 

en op pag. 17 zijn een 8-tal tekeningen toegevoegd. Het aantal opgenomen soorten is ge¬ 

stegen tot 173; het totaal aantal inlandse soorten bedraagt, zover ik kan nagaan, 233 (Zie 

Ent. Ber. 18 : 43, 1958) en niet 236, zoals v. D. Goot schrijft. De duidelijke tekeningen 

door Wim Schroevers moeten de lezer het bepalen van de meeste gewone soorten wel 

gemakkelijk maken. Een serie fouten in de eerste druk is verbeterd. De prijs van dit boekje 

staat nergens erop aangegeven. 

Van een 15-tal soorten is ook een kleurvariatie onder de geldende naam vermeld, maar 

den hadden de variëteiten van Sphaerophoria scripta L. en Sphaer. menthastri L. m.i. niet 

mogen ontbreken. Trouwens, deze beide soorten zijn zó variabel, ook in de kleur der be¬ 

haring, dat alleen het $ van scripta met de tabel met zekerheid is te bepalen vanwege het 

lange abdomen. Eristalis intricaria wordt de ,,Hommel-zweefvlieg’’ genoemd, wat verwar¬ 

ring kan stichten met Vdlucella bombylans. Een beter en betrouwbaarder middel om Cerioi- 

des conopoides L. te onderscheiden van Cer. subsessilis Ill. is de lange steel, waarop bij 

eerstgenoemde de antennen ingeplant zijn. Microdon eggeri, niet genoemd, is toch, vooral in 

Zd. Limburg, veel vaker gevonden dan M. devins, waarvan mij maar 1 inlands exemplaar 

bekend is. 

Maar de tabel zal in ’t algemeen wel aan ’t gestelde doel beantwoorden; de meeste ge¬ 

wone Syrphiden komen er wel mee aan hun juiste naam. Het enthousiasme van de N.J.N.- 

ers moet de rest doen. 

Schiner’s klacht, dat de Dipteren de best verwaarloosde familie onder de insecten zijn, 

gaat wat de Culicidae, Cecidomyidae, Tipulidae en Syrphidae betreft, voor ons land allang 

niet meer op. Maar wie begint er nu eens aan de Asilidae, Bombylidae, Conopidae, Stratio- 

myidae of Tabanidae, om maar enkele families te noemen ? — v. D. 
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Notes on Aculeate Hymenoptera described 

in the period 1758-1810 

by 

J. VAN DER VECHT 

(Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden) 

Part III 

C. One bee and two wasps, all described as Apis surinamensis. 

Apis surinamensis Linné, 1758, p. 579, no. 36 (not Linné, 1758, p. 575, 

no. 6). 

This bee has been known as Eu glos sa surinamensis (L.) or Eulaema surina¬ 

mensis (L.) (see Dalla Torre, vol. 10, p. 311), until in 1907 Cockerell 

rejected the name surinamensis because LiNNé had used the name Apis surinamen¬ 

sis in the same work on p. 575 for an American wasp. Since then the name mussi¬ 

tans Fabr. has been used for this species, but Padre Moure has informed me that 

Fabricius’s species belongs to a different genus (Euplusia Moure, 1943). 

Apparently Cockerell and later authors have overlooked that LiNNé himself 

was the first to discover the homonymy, for in the twelfth edition of the 

’’Systema Naturae” (1767) the species described under no. 6 of the genus Apis, 

A. mexicana, is exactly the same as the Apis surinamensis no. 6 of the tenth 

edition. 

In both editions the description reads: ”A.[pis} atra, alis atro-caerulescentibus, 

abdominis petiolo obovato. Habitat in America. Rolander. Magna, facie Sphegis, 

sed lingua instructa.” We may conclude, therefore, that LiNNé himself acted 

in this case as the first reviser, and since he chose to reject the name of Apis 

surinamensis no. 6 and to retain that of Apis surinamensis no. 36, the synonymy 

is as follows: 

Zethus mexicanus (Linn.), 1767 = Apis surinamensis Linn., 1758, p. 575, 

no. 6 (rejected by LiNNé, 1767) zz Apis mexicana Linn., 1767, p. 953, no. 6 

(replacement name; objective synonym of Apis surinamensis L., 1758, p. 575, 

no. 6). 

Eulaema surinamensis (Linn.), 1758 zz Apis surinamensis Linn., 1758, p. 

579, no. 36 = Eulaema mussitans (Fabr.) Moure, 1950, p. 187 (misidenti- 

fication; not identical with Apis mussitans Fabr., 1787). 

Apis surinamensis De Geer, 1773, p. 569, pi. 28, figs. 1 and 2 — ’’Surinam”, 

leg. Rolander (type lost ?). 

This species was recognized as a Bembecine wasp by Dahlbom (1843, p. 

187), and has since been called Monedula surinamensis (De Geer), until in 1929 

Parker erected the genus Rubrica for Monedula gravida Handl. (type species), 

surinamensis (De Geer), and denticornis Handlirsch. 

Unfortunately, it has been overlooked that the name surinamensis De Geer 

is invalid under the Rules of Zoological Nomenclature, because it is a junior 

primary homonym of Apis surinamensis Linné, 1758, p. 575, no. 6 (= the 

Vespid Zethus mexicanus (Linné, 1767)), and also of a bee described under this 
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name in the same work on p. 579, no. 36 (Euglossa surïnamensïs (Linn.) in 

Dalla Torre’s catalogue, vol. 10, p. 312). 

If the synonymy given by Handlirsch (1890, p. 115) is correct, the next 

available name for De Geer’s species is Vespa nasuta Christ, 1791, described 

from an unknown locality. According to the description and the figure of this 

species, it has yellow lines on the mesoscutum, a character that is lacking in all 

of our 20 specimens, which are from Surinam, Brazil, Argentina and Uruguay. 

According to Handlirsch (l.c., p. 118) specimens with yellow lines on the 

mesoscutum are very rare; Parker (1929) mentions such specimens in a descrip¬ 

tion of the variation with regard to colour, but he does not say whether they are 

numerous or where they occur. For the moment we may accept that Christ had 

such a brightly coloured specimen before him. 

Other old synonyms are Bembex striata Fabricius, 1793 (’’Habitat -— Mus. 

Britann.”) and Bembex continua Fabricius, 1804 (”in America meridionali Dorn. 

Smidt, Mus. Dom. de Sehestedt”). Bembex striata agrees with Christ’s species 

in having yellow lines on the mesoscutum; the description of B. continua applies 

well to the specimens of our series with dark mesoscutum. Unless Vespa nasuta 

Christ should be found to represent a different species, I am inclined to identify 

our specimens as Rubrica nasuta continua (Fabr.). 

D. On two unrecognized wasps decribed by Linn6. 

Sphex capensis Linné, 1764, p. 407. 

’’Sphex nigra laevis, antennis tibiis alisque testaceis; his apice nigris. Habitat ad Cap. b. 

spei. Tulbagh. Corpus magnitudine S. viaticae, totum nigrum, glabrum. Thorax supra minus 

glaber. Abdomen subsessile. Antennae ferrugineae, filiformes. Palpi ferruginei. Tibiae 

Tarsi & Plantae ferrugineae. Alae ferrugineae, sed limbus apicis & marginis tenuioris 

f usais.” 

This species is listed by Dalla Torre (vol. 8, p. 418) as an unidentified 

species of Sphex, with Christ (1791) as the most recent reference. In the same 

volume of this catalogue, however, we find on p. 216 a Salius capensis (Fabr.) 

D.T., with as first reference: ”Sphex capensis Fabricius, Spec. Insect. I, 1781, p. 

449 n. 44 [non Linné]”. I do not yet know why Dalla Torre considered this 

species to be different from Sphex capensis Linné, but since Fabricius in all his 

works from 1781 to 1804 described this species by quoting the first line of 

LiNNé’s description, and always referred to ’ Linn. Syst. Nat. 2. 942.4 Mus. 

Lud. Ulr. 407”, it is evident that there does not exist a Sphex capensis Fabricius, 

but that LiNNé is the author of the insect of this name. 
In 1804 Fabricius transferred Sphex capensis to the genus Pompilus. Ac¬ 

cording to Dahlbom, Hym. Eur. p. XIX, a specimen of this Pompilus in the 

collection of Fabricius at Kiel is identical with Hemipepsis capensis Dahlbom, 

described in the same work on p. 123. Although it is uncertain whether Dahl¬ 

bom really intended to describe capensis as a new species in his new genus 

Hemipepsis, (he does not refer to Fabricius on p. 123, which may have been 

published before p. XIX), the specimen on which his description was based is 

apparently identical with the type of Sphex capensis L. (see Schulz, 1912, p. 
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56). Consequently the correct name of the species called Hemipepsis capensis 

Fahr, by Arnold (1932, p.-328) as well as of Hemipepsis capensis Dahlb., the 

type of the genus Hemipepsis (see Pate, 1946, p. 89), is Hemipepsis capensis 

(Linn.), 1764. 

Vespa emarginata Linné, 1758, p. 574. 

The original description is as follows: 

”V[espa] scutello emarginato, abdominis nigri petiolo incurvo utrinque unidentato. 

M.L.U. [=Museum Ludovicae Ulricae}. Habitat in America.” 

A more extensive description was published by LiNMé in 1764: 

’’Vespa scutello emarginato, abdominis nigd petiolo incurvo utrinque unidentato. Syst. 

Nat. 574. n. 16. Habitat in America. Caput nigrum, Labio ovato, fermgineo. Maxillae 

ovatae in rostrum subulatum. Lingua Apis. Antennae subclavatae, ferragineae, versus apices 

fuscae: articulo primo ad apicem Denticulo obsolete notato. Thorax nigro-ferrugineus apice 

subbifido. Abdomen ovatum, nigrum. Petiolus clavatus, fusco-ferrugineis, longitudine fere 

abdominis, incurvus, notatus in medio utrinque Denticulo minimo. Pedes ferruginei.” 

This species appears to have remained unidentified until the present day. 

Dalla Torre (1894) gives a few references to eighteenth century authors, who 

copied LiNNé’s short diagnosis, and states that the habitat of the species is ”Am. 

bor.”. De Saussure (1855) did not mention the species in his monograph of 

the Vespidae (si.) of the world, but in his paper on the solitary wasps of 

America (1875) he noted on p. 379 under the "species dubiae” that "Vespa 

emarginata Gmel Ed. Linn. 2759. 26” [which is indeed the same as V. emar¬ 

ginata Linn. 1758} might belong to the genus Eumenes. In the Catalog of North 

American Hymenoptera (1951) the species is not mentioned, and neither does 

the name occur in the recently published Supplement (1958). 

Yet the solution of the problem appears to be rather simple. All authors seem 

to have overlooked that an important clue has been given by De Geer, who in 

the third volume of his well known ’’Memoires” identified LiMNé’s Vespa emar¬ 

ginata with his Vespa maxillosa (1773). Remarkably enough, it was de Saussure 
who in 1890 introduced De Geer’s name, Vespa maxillosa for one of the most 

common African solitary wasps of the genus Eumenes, noting that the type 

locality was based on an error (’’Cette espèce a été indiquée par erreur comme 

originaire de Surinam.”); he omitted to mention, however, that De Geer regar¬ 

ded his species as identical with V, emarginata Linn. If we consider the pos¬ 

sibility, that De Geer’s error goes back to Lenny, with whom he had close 

contacts, it becomes very probable indeed that LiNNé’s specimen came from 

Africa and not from America. The generally overlooked extensive description of 

LiNNé (1764) applies very well to the African Eumenes maxillosus (De Geer); 

moreover it helps to solve the problem of the ’’scutello emarginato” in the 

original diagnosis: the scutellum is not emarginate, but the apex of the thorax 

is, which means that Linnc used the word ’’scutello” to indicate the propodeum. 

If this interpretation is found to be acceptable, the name Eumenes emarginatus 

(Linné) must be used for the species which has been known from 1890 as 

Eumenes maxillosus (De Geer). 
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It should be noted that the description given by De Geer on pp. 577 and 578 

of his work, as well as the figures 1 and 2 on pi. 29 refer indeed to the 

African Eumenes maxillosus, and that a specimen under this name in his cob 

lection belongs to this same species (Schulz, 1912, p. 60). However, the species 

described under the same heading on p. 579 as ”une autre Guêpe de Surinam” 

(pi. 29, fig. 3) is apparently the South American Eumenes argillaceus (Linn.) 

(= canaliculatus Oliv.). 

The fact that LiNNé’s type of Vespa emarginata is not in the collection of the 

Zoological Museum at Uppsala (see Schulz, 1912, p. 56) raises the question 

whether the specimen in De Geer’s collection might perhaps originate from 

LiNNé and could thus be regarded as a syntype. 

E. On a species of Sphex described by Poiret in 1787. 

In a paper on some insects from Algeria (’’Barbarie, la partie qui répond à 

l’ancienne Numidie”) Poiret described three new species, viz. Gryllus numidicus 

(p. 242 and pi. fig. 1), Sphex maxillosa (p. 244 and pi. fig. 2) and Culex 

argenteus (p. 245). The scientific names of the new species are written in 

capitals, but otherwise not separated from the descriptions. 

Sphex maxillosa Poiret, 1787, p. 244, pi. fig. 2. -— The original description 

is as follows: 

’’SPHEX MAXILLOSA, nigra, abdomine petiolato violaceo, apice fulvo, alis hyalinis 

fulvis, anterioribus apice violaceis, maxillis arcuatis, acutis, longitudine & forma capitis 

(Voy. planch. I, fig. 2). 

Ce très-bel insecte, qui approche de la guêpe, étoit, quand je l’ai trouvé, enveloppé dans 

la toile d’une araignée dont je parlerai plus bas. Peut-être avoit-il été imprudemment 

l’attaquer; car l’on sait que cet insecte s’empare des araignées, ou de larves d’insectes, qu’il 

les tue, & dépose les oeufs dans leurs cadavres. Ensuite, avec ses deux pattes de derrière, 

il forme un trou en terre, y place l’insecte qui renferme sa famille, & bouche l’ouverture 

avec soin. Ses petits un à un dans chaque insecte, trouvent, en sortant de l’oeuf, la nour¬ 

riture qui leur convient. Ils ne quittent leur prison que lorsqu’ils sont insectes parfaits. 

Je n’ai pu rencontrer ailleurs ce joli Sphex. Il a des caractères si particuliers que j’étois 

tenté d’en faire un genre nouveau. Cependant il se rapproche des Sphex de Fabricius, dont 

il ne différé que par sa longueur de ses mâchoires. 

Sa tête est platte, semi-hémisphérique. De chaque côté partent deux fortes mâchoires 

en forme de pinces, longues, effilées, très-aigues, couvertes de plusieurs petits poils rous- 

sâtres. Sa bouche est environnée de quatre barbillons. Ses antennes comme celles des Sphex. 

Son corcelet a, sur la partie antérieure, deux grosses tubercules noires. La tête et le reste 

du corcelet sont également noirs. Les ailes sont fauves, l’extrémité des premières est bleue. 

La ventre a une très-jolie forme ovale. Il est lisse, d’une bleu d’acier trempé, un peu 

tacheté de roux aux derniers anneaux. Les pattes sont (>p. 245) fauves. Cinq articulations 

aux tarses; à chaque articulation des poils roux en forme de brossettes.” 

The accompanying figure (2) shows a 35 mm long wasp with long, curved, 

mandibles, with curved and rather short antennae, two tubercles on the pronotum, 

a long thorax (especially the part behind the wings), and a shortly petiolate 

abdomen; the tarsi are long in relation to the tibiae. Although the figure is 

only a rather rough sketch (details of wing venation and of segmentation of 

thorax and abdomen are lacking), it helps to identify Poiret’s insect with 

certainty as a female specimen of the only representative of the genus Chlorion 
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in N.W. Africa: Chi. xanthocerum apicalis (Guér.). This means that Chlorion 

xanthocerum (Illiger, 1801), is a junior subjective synonym of Chlorion maxil- 

losum (Poiret, 1787). 

Unfortunately, the name maxillosa (or maxillosus) has been in use for many 

years for a palaearctic species of Sphex, described by Fabricius in 1793 under 

this name from ’’Barbaria, Mus. Dom. Desfontaines”. One can only guess the 

reasons why Fabricius selected this name, for his species is not distinguished by 

the shape of its mandibles as is that of Poiret, but I strongly suspect that he was 

aware of the existence of a Barbarian ”Sphex maxillosa \ perhaps because he 

received the species under this name from Desfontaines. Unlike in the case of 

Vespa ruficornis, however, (see part I, no. 3), the homonyms refer here with 

certainty to widely different insects. According to the International Rules of 

Zoological Nomenclature, the junior homonym is invalid, and unless Poiret’s 

name is suppressed for the purpose of homonymy, Sphex maxillosus (Fabricius) 

must take the name of its oldest available synonym, which appears to be Sphex 

leuconota Brullé, 1832. 

In Dalla Torre’s catalogue (vol. 8, p. 431), the list of references to Sphex 

maxillosus Fabr. is headed by the following two lines: 

”— Poiret, Journ. de physique XXV [sic !], 1787 p. 244; T. 1 F. 2. 

— Poiret, Voyage en Barbarie 1789 I. p. 322.” 

Either Dalla Torre has not seen the original work of Poiret, or he has 

preferred to regard this author’s scientific names as being invalidly published. 

There is nothing in Poiret’s paper, however, to support such a conclusion. 
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Exemplaren van de eerste aanvulling op het Gallenboek, gepubliceerd in Ent. Ber. 19 : 

113—122 (1959), worden toegezonden na overschrijving van ƒ 0,50 op postrekening 13028 

ten name van het Bureau van de K.N.N.V. te Hoogwoud. 
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- Jahn, Else, Insektenviren. Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig, Leipzig, 1958, 

200 -pg. 56 afb. 

In dit boek wordt een beknopt overzicht gegeven van twee verschillende aspecten van bij 

insecten voorkomende virussen. In de eerste plaats zijn dit de virusziekten van insecten, zoals 

de polvederziekten en de granuloses. In de tweede plaats de door insecten overgebrachte 

virusziekten van planten en (warmbloedige) dieren. In hoeverre het zinvol is deze zozeer 

verschillende virussoorten in één boek te behandelen, wordt door de auteur niet aanneme¬ 

lijk gemaakt. In feite heeft men met twee afzonderlijke verhandelingen in één band te 

maken. 

Wat de virusziekten van insecten betreft worden systematiek, morfologie, aetiologie en 

oecologie besproken. Hierbij zijn het vooral de persoonlijke inzichten van de schrijfster die 

uitvoerig worden behandeld, waardoor de bewerking van de stof een weinig evenwichtig 

karakter krijgt. Het is bekend dat haar inzichten, in het bijzonder wat betreft het ontstaan 

van „bakterienähnliche Formen” uit polyeders, niet algemeen worden aanvaard, zodat men 

goed zal doen de recente overzichten van dezelfde stof van Bergold, K. M. Smith en 

Steinhaus naast het boek van Jahn te raadplegen als men een minder eenzijdig beeld wil 

krijgen. Een zekere vaagheid in haar beschrijvingen is de schrijfster niet vreemd. 

De hoofdstukken, gewijd aan door insecten overgebrachte virusziekten, maken een objec¬ 

tiever indruk en geven blijk van een nijvere compilatorische werkzaamheid. Morfologie en 

„levensloop” binnen het insect vormen het leeuwendeel van het besprokene. 

In twee uiterst summiere slothoofdstukken worden theorieën over het wezen van het 

virus en bestrijdingsproblemen van en met virus afgedaan. Deze hoofdstukken zouden zon¬ 

der bezwaar gemist kunnen worden, daar deze belangwekkende onderwerpen in zo weinig 

bladzijden slechts door briljante expositie van de stof aanvaardbaar gemaakt kunnen worden, 

wat niet het geval is. 

De betrekkelijk spaarzame literatuurverwijzingen (totaal ca. 200) geven het geschrift het 

karakter van een leerboek, waaraan echter door de eerder gesignaleerde behandeling van on¬ 

opgeloste strijdvragen afbreuk wordt gedaan. 

De uitvoering van dit in Leipzig uitgegeven boek is redelijk. — H. J. Hueck. 

Epirrhoë tristata L. (Lep., Geom.). De 18de mei liepen we in de bossen te Regteren 

(gem. Dalfsen), toen we daar 15 à 20 spanners zagen vliegen, die tot Ep. tristata bleken 

te behoren. 

De vlinders vlogen aan de bosrand, bestaande uit lariksbomen, terwijl aan de kant wat 

vogelkers en een beukeboom stonden. Het stukje waar ze vlogen, was niet groter dan 

ongeveer 100 m2. 

A. Goutbeek, Julianastraat 4, Dalfsen. 

Te koop. Entom. Berichten, vol. 11—18, 1942—1958; Verslagen Ned. Entom. Ver. 

1946—1952 (26 nummers); Natuurhist. Maandbl. Maastricht, vol. 42—47, 1953—1959; 

Snellen van Vollenhoven, Gelede Dieren, 2 delen, 588 pp. + 35 platen, 1861; een 

inschrijving op W. Stichel, Ill. Bestimmungstabellen Wanzen, II Europa, waarvan nu 43 

afl. versehenen zijn. Prijzen in overleg vast te stellen. Porto voor koper. 

F. Benjaminsen, St. Hubertusstraat 44, Eindhoven. 

Te koop. Karny, Tabellen zur Bestimmung einh. Insekten, I, mit Ausschluß der Käfer 

und Schmetterl. (1913); II, Käfer (1915); III, Schmetterlinge (1916), à ƒ 1,—: per deeltje. 

Brehm, Kleine uitgave, deel 1—12 in 6 banden, alleen de zoogdieren, f 5,—. Te bevragen 

bij de Bibliotheek, Zeeburgerdijk 21, Amsterdam-O. Binnen 5 dagen geen antwoord, dan 

verkocht. 
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Verslag der 35e Vergadering van de Afdeling voor 
Toegepaste Entomologie1 ) 

door 

G. L. VAN EYNDHOVEN 

Deze bijeenkomst werd gehouden te Deventer, waarbij de Afdeling de gast 

was van de Kon. Industriële Maatschappij v/h Noury & van der Lande. Er 

waren 34 leden en introducés. 

Na een openingswoord van de Voorzitter, de heer F. E. Loosjes, geeft hij het 

woord aan de heer Goenee, die namens de Directie de aanwezigen welkom heet 

en vervolgens een overzicht geeft van de ontwikkeling van het bedrijf. Uit de 

oorspronkelijke graanmalerij en olieslagerij ontwikkelde zich enerzijds de fabri¬ 

catie van bakkerij-artikelen en anderzijds die van lakken en vernissen. Via de 

daarmede verbonden chemische problemen kwam men op insecticiden, onkruid- 

bestrijding, geneesmiddelen en vele andere produkten. 

Vervolgens geeft Prof. Dr. J. H. Schuurmans Stekhoven, hoofd van het 

Biologisch Laboratorium, een duidelijk overzicht van de biologische onderwerpen 

die in studie zijn, o.a. enzympreparaten voor de kankerbestrijding, en die in de 

hierop aansluitende excursie door het bedrijf gedemonstreerd worden. 

Meer speciaal op het studieterrein van onze afdeling lag de demonstratie van 

de bestrijding met lindaan van insecten in opgeslagen graanvoorraden en het 

*) De gegevens voor dit verslag werden mij welwillend door Dr. Ir. G. S. van Marle 

ter beschikking gesteld. 
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fundamentele werk voor het testen van insecticiden. Hierbij wordt gebruik ge¬ 

maakt van de meting der ademhaling van sprinkhanen en kakkerlakken. Deze 

blijkt onder invloed van verschillende insecticiden zeer karakteristieke verande¬ 

ringen te ondergaan. 

Tevens wordt gedemonstreerd het onderzoek van nieuwe biociden op glycocide 

eigenschappen, onderzoek betreffende aaltjes, schimmelbestrijding bij de bewaring 

van landbouwproducten, etc. 

Des middags wordt de meelfabriek bezocht. Deze wordt tweemaal per jaar door 

begassing met chloorpicrine geheel van insecten ontdaan. Een grote bron van 

herbesmetting vormen de van de bakkerijen terug ontvangen zakken. Deze onder¬ 

gaan een grondige mechanische reiniging met methylformicaat. 

Hierna sluit de Voorzitter de bijeenkomst met een woord van dank tot de 

Directie en haar medewerkers en in het bijzonder ook tot Prof. Schuurmans 

Stekhoven, die de organisatie heeft verzorgd. 

Amsterdam, Zoölogisch Museum, Zeeburgerdijk 21. 

Verslag der 36e Vergadering van de Afdeling voor 

Toegepaste Entomologie 

door 

G. S. VAN MARLE 

Voor de 36e bijeenkomst was de keuze gevallen op het Proefstation voor de 

Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. Op donderdag 22 augustus 

1957 verenigden zich aldaar 29 leden en 7 introducés. 

De Voorzitter opende de vergadering en sprak zijn voldoening uit over de 

grote opkomst. Hij gaf daarna dadelijk het woord aan Ir. W. van Soest, Direc¬ 

teur van het Proefstation, die een zeer originele inleiding hield over het Zuid- 

hollandse glasdistrict. Door de combinatie van een geschikte (vroege) grond, 

een gunstig klimaat, een zeer gunstige ligging en een zeer arbeidzame en vooral 

ondernemende bevolking behoort het tot de beste tuinbouwgebieden ter wereld. 

Steeds moet men zich aanpassen en aldus zijn de druiven op de achtergrond 

geraakt, terwijl de teelt van tomaten nog steeds toeneemt. Daarnaast zijn sla en 

komkommer van belang, terwijl de bloementeelt in opkomst is. Enige bijzondere 

problemen daarbij zijn de voortschrijdende verzilting, de uitbreidingen der grote 

steden en de rookgassen. 

Hierna gaf Ir. L. Bravenboer een overzicht van de entomologische vraagstuk¬ 

ken. Eigenlijk is er maar één groot probleem overgebleven, nl. het spint. O.a. 

door parathion zijn allerlei andere plagen vrijwel verdwenen. Ook de in de grond 

levende arthropoda zijn thans grotendeels geëlimineerd, o.a. door aldrin. 

Het gewone spint, T'etranychus urticae, is zeer polyfaag en tast bijna alles aan. 

De komkommerteelt heeft er zeer onder te lijden; de tomatenteelt minder (in 

tegenstelling tot Engeland). De moeilijkheden bij de bestrijding zijn vooral: 

1. de korte levenscyclus (bij zeer warm weer 10 dagen); 

2. in de zomer komen alle stadia tegelijk voor; 
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3. de meeste middelen hebben onder glas een korte werkingsduur; 

4. er komt vaak resistentie tegen veel gebruikte middelen voor, in de hand ge¬ 

werkt door de snelle opeenvolging der generaties en de veelvuldig herhaalde 

bestrijding; behalve tegen parathion treedt nu ook resistentie tegen andere fos- 

for-esters op. 

In de fruitteelt onder glas heeft men veel mogelijkheden voor biologische 

bestrijding. De belangrijkste vijanden van het spint zijn de kever Stethorus 

punctillum Weise en de roof mijt Typhlodromus longipilus Nesbitt. Door deze 

zoveel mogelijk te sparen door een geschikte keuze van bestrijdingsmiddelen, 

bleek het b.v. bij druif mogelijk met één behandeling per jaar (in plaats van 

5 à 10) uit te komen. Op komkommer lukt dit niet; de beharing van dit gewas 

is nl. te hinderlijk voor de natuurlijke vijanden. Bij dergelijke gewassen moet 

men trachten door het afwisselend toepassen van middelen uit verschillende 

groepen het optreden van resistentie zoveel mogelijk te vertragen. 

Hierna werd overgegaan tot het vertonen van de kleurenfilm „Der Mensch 

säht”, uitgebracht door de afd. Plantenziektenbestrijding van de Farbenfabriken 

Bayer A.G. te Leverkusen en welwillend ter beschikking gesteld door de N.V. 

Agrochemie te Arnhem. 

Na de lunch werden de kassen bezichtigd. De aandacht trokken vooral de 

proeven met grintcultuur en de pogingen om door enten op resistente onder¬ 

stammen van tomaten en aubergines de moeilijkheden veroorzaakt door in de 

grond levende parasieten te voorkomen. 

Tot besluit werd een bezoek gebracht aan een perceel spruitkool, waar de 

koolgalmug werd bestreden en aan een bedrijf waar de biologische bestrijding 

van spint kon worden bestudeerd, waarna het gezelschap uiteenging, zeer voldaan 

over alles wat deze dag geboden was. 

Diepenveenseweg 226, Deventer. 

Verslag der 37e, 38e en 39e Vergadering van de Afdeling 

voor Toegepaste Entomologie 

door 

G. L. VAN EYNDHOVEN, Secretaris 

De 37e bijeenkomst, op 9 november 1957, was tegelijkertijd de 17e Herfst- 

vergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging. Een uitvoerig verslag 

hiervan vindt men in Ent. Ber. 18, afl. 4, 1.IV. 1958. 

De 38e bijeenkomst vond op vrijdag 21 maart 1958 plaats te Leiden, waar 

wij de gast waren van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Zij stond onder 

voorzitterschap van Dr. F. H. Loosjes en was zeer goed bezocht. Ditmaal werden 

speciaal medische onderwerpen behandeld. 

De volgende interessante voordrachten werden gehouden: 

C. JF- A. Bruyning: Medisch-entomologische problemen in Suriname. 

J. J. Laarman: Epidemiologie van de gele koorts in Afrika. 
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H. A. van Seventer: Resistentie-onderzoek ten opzichte van insecticiden bij 

Anopheles maculipennis alroparvus Van Thiel in Nederland. 

D. Dresden: De beraadslagingen van de Wereld Gezondheids Organisatie over 

het resistentie-probleem (verslag van een bijeenkomst te Genève in juli 

1957). 

Tevens werd de film „Host-seeking behaviour of malaria mosquitoes studied 

by olfactometer technique” vertoond. 

Meermalen ontwikkelde zich een geanimeerde discussie en de Voorzitter sloot 

ten slotte deze geslaagde bijeenkomst met een woord van dank aan Prof. Dr. 

P. H. van Thiel en zijn Instituut voor de genoten gastvrijheid en tevens aan 

de Sprekers voor de moeite, welke zij zich hadden gegeven om ons enig inzicht 

te verschaffen in hun speciale onderwerpen van studie. 

De 39e bijeenkomst ten slotte werd gehouden op dinsdag 3 juni 1958 te 

Wageningen in het Instituut voor Bijenteeltonderzoek, directeur Dr. Ir. A. Min- 

DERHOUD. 

Ook hiervoor bestond veel belangstelling van de leden. Voorzitter was Dr. 

F. E. Loosjes. 

Allereerst hield de heer B. Z. Salomé, medewerker van het Instituut, een 

voordracht, getiteld: ,,Iets over bijendansen en de toepassing daarvan in een 

deel van ons werk”, waarna hij tevens nog een en ander vertelde over de be¬ 

doeling van het uitzetten van hommelkastjes. 

Hierna kon het gezelschap in de tuin het besprokene in natura aanschouwen. 

In de bijenkasten was de dans duidelijk waar te nemen en de ingewijden kunnen 

thans hieruit afleiden, wat de bij in ieder speciaal geval aan haar collega’s mede¬ 

deelt. De hommelkastjes zijn van een ingenieuze constructie, die ze enerzijds 

voor de hommels aantrekkelijk maakt en anderzijds een geregelde waarneming 

veroorlooft zonder het nest te storen. Daar de hommels als bloembestuivers 

van veel belang zijn, hebben deze hommelkastjes grote practische waarde. Ten 

slotte konden wij als toegift nog de wilde bijtjes zien, die ter plaatse nestelden 

in holle stokjes e.d. 

Na de lunch werden de volgende voordrachten gehouden: 

A. Minderhoud: De bestuiving van rode klaver. 

L. G. E. Kalshoven: Het termietenvraagstuk in Europa en elders. 

E. Th. G. Elton: Onderzoekingen in verband met de economische betekenis van 

de rode bosmier. 

Na afloop hiervan bedankte de Voorzitter voor de genoten gastvrijheid, terwijl 

hij ook woorden van dank sprak tot hen, die door voordracht of demonstratie 

hadden bijgedragen tot het welslagen van deze dag. 

Amsterdam, Zoölogisch Museum, Zeeburgerdijk 21. 
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Verslag der 40e vergadering van de Afdeling voor 

Toegepaste Entomologie 

door 

F. J. OPPENOORTH, Secretaris der Afdeling 

Onze 40e bijeenkomst werd gehouden op dinsdag 23 september 1958 in het 

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen. 

Aanwezig waren 32 leden en 7 introducés. 

Deze bijeenkomst is geheel gewijd aan het entomologisch onderzoek van het 

LP.O. en is tevens het eerste bezoek van de Vereniging aan het prachtige nieuwe 

instituut. Na het gebruik van koffie in de kantine wordt met de vergadering in 

de smaakvol ingerichte gehoorzaal begonnen. Dr. H. J. de Fluiter, hoofd van 

de afdeling entomologie, houdt een algemene inleiding over: Insektenbestrijding 

in de fruitteelt. Op drie van de belangrijkste maatregelen, welke mogelijk zijn 

bij de bestrijding van een plaag, wordt uitvoeriger ingegaan: de chemische en 

de biologische bestrijding en verandering in cultuurmaatregelen. De chemische 

bestrijding heeft allerlei bezwaren. De eisen gesteld aan de kwaliteit van het 

fruit zijn zo hoog, dat de chemische bestrijding waarschijnlijk niet geheel gemist 

kan worden. Het onderzoek is er echter op gericht een zodanig inzicht te krijgen 

in de invloed van de cultuurmethoden en verschillende biologische factoren, dat 

de chemische bestrijding tot een minimum beperkt zal kunnen worden, en indien 

mogelijk, het biologisch evenwicht een zo groot mogelijke taak krijgt toebedeeld. 

Een interessante discussie ontspint zich na de vraag van Prof. Klomp: Is een 

predator niet toch ten dode opgeschreven, ook indien niet gedood door de 

chemische middelen, door het ontbreken van zijn prooi ? 

De tweede spreker is Dr. H. H. Evenhuis met als onderwerp: De bloedluis 

Eriosoma lanigerum Hausm. en zijn parasiet Aphelinus mali Hald. De ver- 

meerderingscapaciteit van de parasiet is veel kleiner dan van de bloedluis, het 

percentage dat de winter overleeft, is echter veel groter. Er is een evenwicht mo¬ 

gelijk; wordt dit echter enigszins verstoord, dan is de parasiet niet in staat een 

plaag te onderdrukken. Belangrijk is, dat er insekticiden bestaan die zeer giftig 

zijn voor de bloedluis, doch de parasieten binnen de huid van de gastheer niet 

doden. 

De derde spreker, de heer D. J. de jong, heeft als onderwerp: De bloedvlek¬ 

kenluis Sappaphis devecta Wik. op appel. Een probleem is hoe het komt dat de 

luis, die reeds eerder aanwezig was, plotseling een belangrijke lokale aantasting 

veroorzaakt, en hoe de soort, die geen gevleugelde wijfjes heeft, zich verspreidt. 

Als oorzaak voor het plotseling oplaaien van een plaag wordt een veranderde 

verzorging van de boomgaard aangezien. De betere groei, die dan optreedt, maakt 

de uitbreiding van de infectie met de luis mogelijk. Bij de discussie brengt de 

heer Hille Ris Lambers de oplossing voor het tweede probleem: er komen toch, 

zeer zeldzaam, gevleugelde wijfjes voor. 

De vergadering wordt onderbroken voor een gezamenlijke lunch in de kantine, 

’s Middags spreekt als eerste Mej. A. Post over: Invloed van stikstofbemesting 

op de ontwikkeling van fruitspint. In proeven waarbij van slecht verzorgde 



222 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 19, 1.XI. 1959 

boomgaarden één helft wordt bemest en gesnoeid, of waar van goed verzorgde 

boomgaarden van een deel de verzorging wordt onderbroken, kon bewezen wor¬ 

den, dat de verzorging via een verhoogd stikstofgehalte spint veroorzaakt. Of 

de bladstruktuur of de voeding het belangrijkste element hierbij is, zal nog nader 

onderzocht worden. 

Hierna spreekt de heer W. C. Nijveldt over: De frambozenschorsgalmug 

Thomasiniana theobaldi Barnes en het stengelziektevraagstuk in de fram¬ 

bozenteelt. De galmug treedt binnen in stengelbeschadigingen en beschadigt de 

schors, waarna verschillende schimmels optreden, die de eigenlijke schade ver¬ 

oorzaken. De bestrijding van de mug is het aangewezen middel. Deze kan behalve 

door chemische bestrijding verkregen worden door het verwijderen van de mei- 

scheuten, waarin de vele schorsbeschadigingen een gemakkelijke toegang opleveren 

voor de mug. 

Als laatste spreekt de heer M. van de Vrie over: Resistentie van het fruitspint 

Metatetranychus ulmi Koch tegen fosforesters. Tegen een reeks middelen 

treedt in goed verzorgde bedrijven resistentie op, ook tegen systemische middelen. 

Ook de gechloreerde koolwaterstof Keltaan geeft reeds resistentie. Voorlopig drijft 

de bestrijding nog op de oviciden. Een nieuwe fosforverbinding, gusathion, blijkt 

voor resistente dieren nog even werkzaam. 

Na deze lezingen worden de demonstraties in de entomologische afdeling be¬ 

zichtigd, waarna de thee wordt gebruikt. Ten slotte gaat men uiteen, doch niet 

voordat de Voorzitter een woord van dank heeft gesproken voor de genoten gast¬ 

vrijheid en voor de welverzorgde bijdragen, die de medewerkers van het I.P.O. 

aan deze bijeenkomst hebben geleverd. 

Utrecht, Petrarcalaan 49. 

Verslag der 4le Vergadering van de Afdeling voor 

Toegepaste Entomologie 

door 

F. J. OPPENOORTH, Secretaris der Afdeling 

De bijeenkomst werd gehouden op woensdag 11 februari te Pernis in het 

kantoor van de raffinaderij der Bataaf sehe Petroleum Mij. 

Er hadden zich voor deze excursie 67 deelnemers gemeld. 

Het kantoor is gevestigd in een zeer hoog opgetrokken gebouw. De ontvangst¬ 

zaal bevindt zich op de bovenste verdieping, vanwaar bij normale weersomstan¬ 

digheden het gehele bedrijf kan worden overzien. Helaas was dit door de vrij 

dichte mist ditmaal niet mogelijk. 

De eerste spreker, de heer F. H. van Heel, adjunct-directeur van Shell Pernis 

Chemische Fabrieken, gaf een overzicht over de verschillende produkten van 

het bedrijf. Hij gaf een indruk van de grootte (investering ca. 2 miljoen gulden 

per week!) en wees erop, dat er ook andere grondstoffen dan aardolie worden 

gebruikt. Zo zijn de insekticiden dieldrin, aldrin en endrin geen aardolieprodukten, 

maar kunnen eerder steenkoolprodukten worden genoemd. 
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De tweede spreker, de heer E. Meinsma, gaf een toelichting op de chemische 

vervaardiging van de bovengenoemde insekticiden. 

Vervolgens werd door de heer J. Hoogendam, chef van de bedrijfsgeneeskun¬ 

dige dienst, een uiteenzetting gehouden over de hygiënische en medische aspekten. 

Vooral de moeilijkheden van het vaststellen van de eerst-optredende vergiftigings- 

symptomen werden besproken. Het electro-encefalogram speelt hierbij een be¬ 

langrijke rol. 

De lunch, aangeboden door Shell Pernis, werd even onderbroken voor de 

bestuursverkiezing. In verband met het aftreden van de heer G. S. van Marle, 

had het bestuur mej. A. Post candidaat gesteld voor het bestuurslidmaatschap. 

De Voorzitter deelde mede, dat geen opgave van tegencandidaten bij het bestuur 

was binnengekomen, zodat mej. Post als bestuurslid was gekozen. Hij bedankte 

tevens de heer van Marle hartelijk voor het werk dat hij gedurende zijn zit¬ 

tingsperiode voor de Afdeling had gedaan. 

’s Middags werden de laboratoria en fabrieken bezichtigd. Bij de fabrieken is 

merkwaardig, dat alle installaties zich in de open lucht bevinden, dit in verband 

met het explosie-gevaar. In de laboratoria trokken vooral de infrarood-spektro- 

fotometrie en de gaschromatografie zeer de aandacht. Tot slot werd de thee 

gebruikt in het kantoorgebouw. 

De Voorzitter sloot de vergadering onder dankzegging aan de Directie van 

Shell Pernis voor de buitengewone gastvrijheid en aan allen, die verder tot het 

welslagen van deze bijeenkomst hadden bijgedragen. 

Utrecht, Petrarcalaan 49. 

Afdeling Zuid-Holland. De meeste leden, die naar aanleiding van de circulaire bericht 

hebben gezonden, geven om te vergaderen de voorkeur aan de woensdagavond, terwijl 

hiertegen geen overwegende bezwaren werden aangevoerd. 

In verband hiermede zijn de afdelingsvergaderingen vastgesteld op 25 november 1958, 

13 januari en 9 maart I960 in hotel „Terminus” in Den Haag, en op een nog nader te 

bepalen datum ultimo april I960 in het Museum v. Nat. Hist, te Leiden. 

Wie de betreffende circulaire niet mocht hebben ontvangen en toch prijs stelt op de 

toezending der convocaties wordt verzocht mij hieromtrent te berichten. 

I. A. Kaijadoe, Regentesselaan 16, Oegstgeest. 

Afdeling Noord-Holland. De afdeling zal dit winterseizoen nog bijeenkomen op 25 no¬ 

vember, 27 januari en 9 maart, telkens des avonds om 8 uur in Hotel Krasnapolsky te 

Amsterdam. 

W. J. Kabos, Secretaris. 

Arctornis 1-nigrum Müller in Salland. Tot mijn groot genoegen ving ik in de avond 

van 26 juni 1959 één $ van deze zeldzame soort op licht in de bossen van Abdij Sion. 

Het was een koele avond na regen en onweer in de namiddag, ’s Nachts ± 12.30 uur 

dook het dier op uit een dichte mistbank. Nu het 6e supplement van de heer Lempke uit 

is, zien we, dat naast Zuid-Limburg en de Achterhoek een derde vlieggebied bekend is 

geworden. Of deze vangst incidenteel is, of dat de soort hier vaste voet heeft gekregen, 

zullen de volgende jaren moeten leren. 

G. J. Flint, Roggestraat lb, Raalte. 
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Dr. A. Zimmermann’s Java Scolytids identified 

(Studies on the biology of Indonesian Scolytoidea, Nr. 5) 

by 

L. G. E. KALSHOVEN 

Blaricum, Netherlands 

A. Zimmermann was a German professor of Phytopathology, who was attached 

to the staff of the Botanical Gardens in Buitenzorg (Bogor), and placed in charge 

of investigations on behalf of the coffee cultivation, from 1898—1901. 

In 1899 Zimmermann reported on a small twig boring Scolytid — indicated 

by the old-fashioned name ’’Bostrychid” — found to be injurious to hybrids of 

Coffea arabica X C. liberica in the Governmental Experimental Garden in Bogor 

in 1898. A rough sketch of the beetle and the galleries was given. 

In a paper on the enemies of rubber-producing plants, published in 1901, 

Zimmermann mentioned a borer — again indicated as a ’’Bostrychid” — occur¬ 

ring in dying branches of Hevea brasiliensis, which had been first infested by the 

bark-destroying fungus Corticium salmonicolor. 

In the same year a comprehensive review of the enemies of the coffee planta¬ 

tions in Java was jointly published by J. C. Koningsberger and A. Zimmerman, 

in which the latter had written chapters on several insect groups, including one 

on the family of the ’’Schorskevers” (= bark borers) or Scolytidae. 

In this chapter a general introduction to the family was given and 4 species 

were dealt with, viz.: 

(1) ”De Kleine Koffiebastkever (Xyleborus fornicatus Eichh. ?” {— The Small 

Coffee bark borer) 

(2) ”De Groote Koffiebastkever” (= The Large Coffee Bark-borer) 

(3) ”De Gewone Dadapbastkever” (= The Common Bark-borer of the dadap 

tree) 

(4) ”De Langwerpige Dadapbastkever” (= The Oblong Bark-borer of the 

Dadap tree) 

Several particulars about the morphology of these beetles and their methods of 

attack were mentioned and simple drawings were gicen of the legs and antennae 

of nrs. (2) and (3), the cross-section of a gallery of nr. (2) and the ambrosia 

fungus of the same species. Moreover, rather indistinct pictures of the beetles 

(1), (2), and (4) featured on one of the colour plates. 

In my ’’Notes on some early contributions on Dutch East Indian Scolytids” 

(Kalshoven, 1932) I suggested that Zimmermann’s twig boring Scolytid of 

coffee of 1899 and 1901 (1) may have been Xyleborus morigerus Bldf., or X. 

morstatti Hag., and probably the former, that the borer (2) in diseased, moist 

wood of the rubber trees had probably been X. kraatzi Eichh. (today considered 

to be a synonym of X. p erf or ans Wol.) or X. similis Fern, that the large coffee 

borer (3) had not been Eccoptopterus sexspinosus Mots, (as Hagedorn had 

suggested in 1912) but a larger species of the same genus, and that the slender 

beetle (4) almost certainly was Platypus solidus Walk. 
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In a recent paper (Kalshoven 1958) I enlarged on the assumption that the 

early reported twig boring Scolytid of coffee had been X. morigerus rather than 

X. morstatti. In a paper in the press I have given the reasons why coffee Scolytid 

(2) could be considered to be identical with E. gracilipes Eichh. 

It may be pointed out here that none of Zimmermann’s specimens had been 

found in the collections at Bogor, nor in Leiden or Amsterdam. 

Some time ago I noticed that, in 1943, the late M. W. Blackman had 

published the description of Scolytoplatypus hirsutus, (which since has proved 

to be a synonym for S. eutomoides Bldf.), mentioning the data: ’’Buitenzorg, 

Java, collected in 1900 by C. Zimmermann from Erythrina lithosperma”. Very 

recently I made inquiries at the U.S. National Museum, Washington, as to whether 

more material of A. Zimmermann (nee C. Zimmermann*) was present in the 

collections. This proved to be the case, and Dr. W. H. Anderson spared no 

pains to gather all the specimens he could find and to have them forwarded to 

me in loan. We have not yet found out how Zimmermann’s specimens have come 

into the possession of the National Museum. 

I want to express by sincere thanks to Dr. Anderson for his great helpfulness 

and to the Netherlands Organization for the Advancement of Pure Research (Z. 

W.O.) for enabling me to prepare the present study. 

Specimens examined. 

All the specimens received are mounted on pointed slips and have labels on 

which is printed ’’Buitenzorg, Java, Dr. Zimmermann”, the other details being 

hand-written. One specimen in most of the small series has a second label 

mentioning an identification to the genus by Hopk. (A. D. Hopkins). These 

same specimens have a cork disc bearing a number in pencil sticking to the pin. 

I suppose that Zimmermann’s specimens were originally preserved in spirit in 

small tubes with the numbers on the corks referring to a list, and that Hopkins 

had the specimens mounted and the labels printed. 

The consignment submitted includes the following specimens here identified by 

me: 

Xyleborus morstatti Hag., 3 $ (one mature of dark brown colour, one not 

fully mature, one immature light brown, tegument shrunk). Specific data: ’’From 

Coffea arabica, March 1900”. Nr. 15 on cork disc. Identified as ’’Xyleborus” by 

Hopkins. 

X. perforans Wol. (z X, testaceus F., = X. kraatzi Eichh.), 6 Data: 

’’From stem of Hevea brasiliensis, March 1900”. Nr. 6 or 9 on cork disc. ’’Xyle¬ 

borus”, det. Hopk. Three specimens have a label mentioning in pencil respectiv¬ 

ely: ’’perforans”, ”n.sp., prop, sacchari”, and ’’kraatzi”. 

X. destruens Bldf., 3 $ . Data: ’’From Theobroma cacao, March 1900”. Nr. 3 

on cork disc. ’’Xyleborus”, det. Hopk. 

X. laevis Eichh., 2 $ and 1 $ . Data ’’From Theobroma cacao, April 1900”. 

Nr. 11 on cork disc. ’’Xyleborus”, det. Hopk. 

*) C. Zimmermann was an American entomologist, who published a Synopsis of the 

Scolytidae of N. America in 1868. 
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X. similis Ferr., 2 $ . Data as former species. No identification label. 

Eccoptopterus gracilipes Eichh., 4 $ . Data: ’’From trunk of Coffea. March 

1900”. Nr. 2 on cork disc. ’’Xyleborus” det. Hopk. ’’Xyleboms gracilipes Eichh.” 

det. S. L. Wood. 

Platypus solidus Walk., 3 $ . Data: ’’From Erythrina lithosperma, January 

1900”. Nr. 10 on cork disc. No identification label. 

Additional remarks. 

Judging from the numbers on the cork discs this collection of Zimmermann’s 

Scolytids is not complete. Besides, in some respects it does not correspond with 

the notes found in Zimmermann’s papers. In the species from the coffee 

plantations nr. (3) is missing. On the other hand Zimmermann apparently also 

collected Scolytids from diseased cacao trees, which have not been found 

mentioned in his papers. 

With regards to the Scolytids of the coffee- and rubber-plantations my former 

assumptions appear to have been correct with one exception. 

The great surprise, indeed, is, that the small twig borer of coffee found by 

Zimmermann in those early years is not X. morigerus but the ’’African” X. mor¬ 

st atti Hag. This takes away one of the main bases of my theory (Kalshoven 

1958) that the latter species has been introduced into West Java shortly before 

1919. It appears rather likely now that morstatti has been present in Java for as 

long as in Sumatra and Celebes. This sounds plausible, but then it remains un¬ 

explained why it did not appear in the coffee plantations of Central Java and 

East Java before 1924/1926. The rather rapid spread in these parts of the country, 

chronicled in my paper is too well observed and documented to leave any doubt 

about their being correct. 

Concerning Scolytid nr. (3), ’’the common bark borer of dadap” (= Erythrina 

lithosperma, much used for shade trees in the coffee plantations of those times), 

Zimmermann gave the following details: intermediate in size between the small 

and the large coffee borer, viz. 2.4 mm, in habitus resembling the former species 

rather than the latter, dark brown, covered with short hairs, without spines on 

the elytra. It was very often found on the dadap in East Java. Where it had 

attacked branches of 1 cm thickness it was easily observed that a circular gallery 

had been bored around the pith, as a result of which the branches tended to break 

at these points. However, the borer was also found in older branches and in 

thick trunks. So far I have found no clue for a suggestion which species was 

meant by this nr. (3). 

The species in question cannot have been the Scolytoplatypus which was also 

collected from Erythrina, as the latter is of larger size and has antennae which 

differ very much from those figured by Zimmermann as belonging to species 

(3). Besides Scolytoplatypus has so many characteristic features in its habitus and 

habits, that these can scarcely have remained unnoticed. Therefore, it is another 

puzzle, why Zimmermann did not mention the Scolytoplatypus in his paper. It 

may well have been that Zimmermann had not fully realized the astonishingly 

large variety of Scolytid wetwood-borers to be found in diseased and dying trees, 

and that he had not yet closely studied all the samples already collected by him 
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at the time he wrote his chapter on the bark beetles of the coffee plantations. 

Scolytoplatypus eutomoides Bldf. has since been found to be a wide-spread 

and polyphagous ambrosia-beetle in Java (Kalshoven in press). 

Passing to the cacao Scolytids the following remarks can be made: 

Xyleborus destruens Bldf. The mentioning of a red-brown Scolytid, 4—5 mm 

in size, found more than once in diseased Theobroma cacao in Central Java, by 

Zehntner (1901, p. 3 ’’Species I”) is another early record of this species, as 

has already been pointed out by Roepke (1919) and myself (1932). 

It is still more interesting that Blandford after his description of X. destruens 

in 1896 made this statement: ”1 have received a good series from Java, where 

this species, in association with Gienea novemguttata Cast., and a species of 

Heliopeltis has inflicted very grave damage to cacao-plantations.” It has not been 

found who was the person that collected the material and gave this information. 

X. destruens has since become better known as a primary borer of teak, Tectona 

grandis, where the tree is not growing under optimal climatic conditions in Java 

(Kalshoven, 1920 et seq.). 

X. laevis Egg. Some of the type specimens used by Eggers in his diagnosis of 

the species in 1923, were indicated as originating from ’’Kendal, Java, on cacao”. 

These specimens had been sent originally to Hagedorn by K. W. Dammerman, 

who found the beetles in heavily infested trunks of Theobroma cacao, in company 

with X. destruens and X. similis, received from Kendal, March 1911, according 

to the files of the Institute for Plant Diseases, Bogor, In Dammerman’s hand¬ 

book (1919) the species has been wrongly recorded as X. dolosus Bldf. 

X. similis Ferr. is about as wide-spread and polyphagous a species in Java as is 

X. perforans Wol. 

References 

Blackman, M. W., 1943, New species of Scolytoplatypus Schaufuss from Malaysia (Co- 

leoptera; Scolytoidea). Proc. Ent. Soc. Wash. 45 : 121—126. 

Blandford, W. F. H., 1896, Descriptions of new Scolytidae from the Indo-malayan and 

Austro-Malayan regions. Trans. Ent. Soc. Lond., part II : 191—228. 

Eggers, H., 1923, Neue Indomalayische Borkenkäfer (Ipidae). Zool. Meded. Leiden, 7 : 
129—224. 

Dammerman, K. W., 1919, Landbouwdierkunde van Oost Indië. Amsterdam. 

Kalshoven, L. G. E., 1920, Voorfoopig onderzoek van een aantasting van levende djati 

door Xyleborus destruens Bldf. (Preliminary investigation of an attack on 

living teak by X. destruens). Tectona 13 : 1—26. 
-—-—, 1932, A note on some early contributions on Dutch East Indian Scolytids (up 

to 1910). Tijds. V. Entom. 75, Suppl.: 242-—253. 

—-, 1958, The occurrence of the primary twig borer Xyleborus morstatti Hag. 

in Indonesia. Entom. Ber. 18 : 220—230, 244—252. 

Koningsberger, J. C. en Zimmermann, A., 1901, De dierlijke vijanden der koffiecultuur 

op Java. Deel II. Meded. 's Lands Plantentuin 44 : 1—125. 

Roepke, W., 1919, Xyleborus destruens Bldf. (Col., Ipidae) schädlich für Djati (Tectona 

grandis). Treuhia 1 : 68—72. 
Zehntner, L., 1901, Proefstation voor Cacao te Salatiga. Bulletin No. 1. 

Zimmermann, A., 1899. Teijsmannia 9 : 43—44. 
-, 19OI, Die thierischen und pflanzlichen Feinde der Kautschuck und Gutta- 

percha-pflanzen. Bull. Inst. Bot. Buitenzorg 10 : 1—27. 



228 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 19, 1.XI.1959 

Enkele zweefvliegwaarnemingen 

door 

N. A. J. VISSER 

In 1957 en ’58 ben ik enkele malen in de gelegenheid geweest om bij Bakkum, 

op het terrein van de waterleidingduinen, naar zweefvliegen uit te zien. Mijn 

speciale aandacht ging uit naar een perceeltje met eiken-berkenbos en nog wat 

andere loofbomen. De ondergroei is hoofdzakelijk fluitekruid en bramen. Dit 

bosperceeltje is practisch geheel omgeven door naaldbomen. Van de hier gevangen 

vliegen wil ik de minder gewone soorten vermelden. 

Didea jasciata Macq. , 9.VI/57. 

Ferdinanden cuprea Scop., enkele exemplaren. 

Syrphus ümbellatarum F. $, 23.VII.’57 en ■ $ , 15.VI.’58. 

S. vittiger Zett. $ , 9.VI/57. 

S. lineola Zett. $, 2.VI.’57. 

S. annulipes Zett. $ , 9.VI/57. Voor zover mij bekend, is dit voor Nederland 

het derde exemplaar. De eerder gevangen exemplaren, één $ en één : $ , komen 

beide uit Zuid-Limburg. 

Syrphus alb o striâtus Fall., S. punctulatus Verr. en 5*. tricinctus Fall., zijn in 

meerdere exemplaren gevangen. 

Volucella pellucens L. op één plaats gewoon. 

Pipiza bimaculata Mg. twee $.$, 2.VI.'57. 

Penthesilea berberina F. drie exemplaren plus één exemplaar van de variatie 

oxyacanthae Mg., alle op 2.VI.’57. In het Overbos te Heiloo heb ik deze variatie 

ook gevangen. 

Van dit bos zijn ook nog enkele zeldzame vliegen te melden: 

Cheilosia sermfasciata Beek. $ , 28.IV.’57, twee $ $ , en Ç , 10.V/58. 

Zelima lent a Mg. was tot en met 1956 een vrij zeldzame vlieg en in het Over¬ 

bos slechts éénmaal in 1952 gevangen door Broeder Theowald. In juni en juli 

1957 echter werden door de heer v. D. Goot en mij 12 $ $ en $1 $ gevangen. 

In 1958 was hij een gewone verschijning geworden. Ook in Bakkum is Z. lenta 

meerdere malen gevangen. 

Zelima sylvarum L. twee $ $ , 28.VI.’58 en 27.VII.’58. 

Z. tarda Mg., een geheel onverwachte vangst, $ , 10.VIII.’58. 

Van Volucella zo?ïaria Poda heb ik op 24.VIII.’58 één exemplaar in mijn tuin 

gezien. Dit kan een trekkend exemplaar zijn geweest, want de soort wordt in 

West-Nederland zeer sporadisch waargenomen. 

Van de bovengenoemde vliegen heeft de heer v. D. Goot de determinatie 

verricht of ze gezien. 

Summary 

Rarer species of Syrphidae (Diptera) taken in the dunes and in a little wood 

south of Alkmaar (prov. of North Holland). 

Alkmaar, van der Meijstraat 1. 
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The subspecies of Nyctalemon menoetius Hopffer in Borneo 

(Lepidoptera, Uraniidae) 

by 

C. O. VAN REGTEREN ALTENA 

(Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden) 

Since my revision of the genus Nyctalemon {Zool. Verb. no. 19, 1953) was 

written, numerous specimens belonging to that genus were submitted to me for 

identification. Except in one case none of these did alter my conception of the 

taxonomy of the genus and the distribution of its species and subspecies. The 

only instance in which I have to correct my views concerns the distribution of 

the subspecies of Nyctalemon menoetius in Borneo. 

From the Museum Zoologicum at Bogor (Java) I received for identification 

two males and a female from S. E. Borneo, between Tanahgrogot and Amuntai, 

that is, in the subdistrict of Pasir Hulu, district of Pasir, regency of Kota Baru. 

The following are further details on the labels of these insects: 

1 (#): Bivouac Batulintang, 3.X.1938, 10 p. m., A. G. A. Idenburg; 

2 ( $ ) Bivouac Ma Samun, 6.X.1938, 10.30 p. m., A. G. A. Idenburg; 

3 ( $ ) Bivouac Simborong, 10.X. 1938, 8 a. m., A. G. A. Idenburg. 

The two males do not agree with N. menoetius ad sper sus v. R. Altena, as one 

would expect from the map (fig. 6) in my publication, but with N. menoetius 

menoetius Hopffer. This is evident from the following table of measurements: 

no. sex wl bw3/4 100a/b 

1 $ 65 8 62I/2 
2 $ 63 9 64 

8 ■9 73 13 68 

I am unable to differentiate between the females of these two subspecies. 

So the distributional area of N. menoetius adspersus was considered more ex¬ 

tensive than it actually appears to be, because some females and specimens record¬ 

ed in the literature from S. E. Borneo were supposed to belong to this sub¬ 

species. Now that males from S. E. Borneo are available this supposition appears 

wrong. 

Males of adspersus were examined from: Kariorang near Sangkulirang, Sama- 

rinda, C. E. Borneo, E. Borneo, Long Hut (C. E. Borneo), Balikpapan, and the 

Strait of Macassar. All the males, therefore, from the district between Sangkuli¬ 

rang and Balikpapan in C E. Borneo belong to N. menoetius adspersus, and the 

male from the Strait of Macassar may have been obtained off the coast of this 

district. Consequently it seems safe to consider the females from the localities 

Kariorang near Sangkulirang, Sangkulirang, Samarinda, Mahakkam, Long Hut 

(C. E. Borneo), and Balikpapan as belonging to the same subspecies. 

On the other hand, the occurrence of N. menoetius menoetius in the Pasir 

district makes it probable that the female recorded from Batung Alar Kendengan 

(the most southern black dot on the map of Borneo in my fig. 6), and the 

specimens from two localities at the S. E. coast of Borneo in the same map, belong 

to the latter subspecies. One of these two localities, near Laut L, is based on the 

narrative of VerHuell cited on p. 40 of my paper. 
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Probably N. mènoeîms menoeùus is widely spread throughout Borneo, although 

it has up to now been taken in the extreme N. and in the S. E. only. The ter¬ 

ritory occupied by N. menoetius adspersus is likely to be no more than a relatively 

small enclave in this large area. 

Mr. A. M. R. Wegner, director of the Museum Zoologicum at Bogor, sent 

the specimens for identification and procured the necessary information about the 

exact situation of the localities noted on the labels. His kind help is gratefully 

acknowledged here. 

Onderzoek zeldzame insectensoorten door het R.I.V.O.N. De Natuurbeschermings- 

commissie der N.E.V. verzoekt alle leden, die inlichtingen kunnen geven omtrent de vind¬ 

plaatsen van hierna te noemen zeldzame Lepidoptera, dit aan onze Commissie te willen 

melden. De bedoeling van het R.I.V.O.N. is, om te controleren of en in hoeverre deze 

terreinen nog intact zijn en zo ja, of de soort er dan nog voorkomt. 

Volgende soorten uit de Catalogus Lempke komen in aanmerking : 

T hersamonia dis par Hw. 

Palaeochrysophanus hippothoë L. 

Maculinea teleius Bergstr. 

Maculinea alcon Schiff. 

Lycaeides idas L. 

Vacciniina opt Hete Knoch 

Strymonidia w. album Knoch 

Strymonidia pruni L. 

Apatura ilia Schiff. 

Limenitis populi L. 

Euphydryas aurinia v. Rott. 

Boloria sifanica Gr. Grzh. 

Clossiana euphrosyne L. 

Fabriciana adippe Schiff. 

Argynnis paphia L. 

Nymphalis polychloros L. 

Coenonympha hero L. 

Hip pare hia statilinus Hfn. 

Rhyparia purpurata L. 

Graptolitha lam da F. 

Dicycla o o L. 

Cosmia difjinis L. 

Hydraeeia lucens Frr. 

Hydraecia petasitis Doubld. 

Al cis jubata Thunb. 

Fagivorina arenaria Hufn. 

Synopsia sociaria Hb. 

Tevens staan ook het vliegend hert {Lucanus cervus) en de Satermier (Formica exsecta) in 

de volle aandacht. 

De Natuurbeschermingscommissie der N.E.V. zal gaarne zo uitvoerig mogelijke mede¬ 

delingen omtrent bovenstaande soorten ontvangen, zodat zij die aan het R.I.V.O.N. zal 

kunnen doorgeven. 

Brieven te zenden aan: De secretaris van de Natuurbeschermingscommissie W. H. 

Gravestein, Rubensstraat 87, Amsterdam-Z. 2. 

Het succes van rupsen zoeken. Op 20 april 1958 verzamelden mijn vrouw en ik ’s nachts 

met de oppomplamp een flink aantal rupsen van uilen op een heideveld, dat ook sterk 

begroeid was met grassen, in de omgeving van Kootwijk. Over het algemeen zijn deze 

dieren moeilijk of in het geheel niet met de boeken te determineren, zodat het altijd een 

verrassing blijft, wat er later uit te voorschijn zal komen. Het resultaat was in dit geval 

bepaald zeer aanmoedigend, want ongeveer vier maanden later verschenen de volgende 

vlindersoorten uit de verkregen poppen: 

Amathes castanea Esper op 15 augustus, 

Amathes agathina Duponchel op 18 augustus, 

Paradiarsia glareosa Esper, de mooiste vondst van alle, op 24 augustus. 
W. H. Soutendijk, Wiesseh 

Stichel, W., Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen, II, Europa. Versehenen is 

vol. 3» Heft 4, omvattende de genera Empicorella tot Rhinocoris. -—■ Kr. 
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Passalldae (Col.) en Syrphidae (Dipt.) van Ned. Nieuw-Guinea 

door 

P. H. VAN DOESBURG Sr. 

Van ons mede-lid, de heer G. den Hoed, ontving ik ten geschenke, mede 

namens ons lid, de heer R. T. Simon Thomas, een 17-tal Passaliden en 21 Syr- 

phiden van Ned. Nieuw Guinea, Het is hier de plaats om beide heren nogmaals 

hartelijk te bedanken voor dit vriendelijke blijk van collegialiteit. 

Hoewel het in Hollandia wel even heet en vochtig zal zijn als in andere laag¬ 

gelegen tropische streken, zien alle exemplaren er merkwaardig fris en schoon 

uit, zonder ook maar een spoor van schimme !.-aa.o tasting te vertonen. Naar de 

heer den Hoed mij ' vertelde komt dit, omdat men in Hollandia de beschikking 

heeft over een ruimte, die kunstmatig droog en koel gehouden wordt. 

De Passaliden werden merendeels verzameld door de heer Simon Thomas en 

zijn in zeker opzicht merkwaardig, omdat ze bijkans alle gevangen werden in 

de Sibil-vallei van het Sterrengebergte. Dit is een gebied, waar dit jaar de grote 

expeditie heen trekt. 

Alle exemplaren, door de heer Simon Thomas verzameld, dragen behalve het 

vindplaats-etiket nog een tweede etiket: Hoogte 1250 m, Araucaria-stam, lig¬ 

gend; Gras-bos. Ik vond de volgende soorten: 

Aulacocyclus papuanus Heller. 

4 ex. Sibil, Sterrengebergte, 5 juni 1958, R. T. Simon Thomas coll. 

1 ex. If ar, december 1957, G. den Hoed coll. 

Cetejus schenklingi Heller 

3 ex. Sibil, Sterrengebergte, 5 juni 1958, R. T. Simon Thomas coll. 
Cetejus gracilis Stoliczka 

2 ex. Sibil, Sterrengebergte, 5 juni 1958, R. T. Simon Thomas coll. 
Analaches bicavis Zang 

6 ex. Sibil, Sterrengebergte, 5 juni 1958, R. T. Simon Thomas coll. 

Protomocoelus australis Boisduval 

1 ex. Hollandia, juni 1958, G. den Hoed coll. 

De Syrphiden zijn, op één exemplaar na, alle verzameld door de heer den 
Hoed. Ik vond er vier soorten onder, ieder in één exemplaar, die aan geen enkele 

beschrijving voldoen en die ik dus als onbeschreven moet beschouwen. 

Deze collectie bevatte de volgende soorten: 

Paragus crenulatus Thomson C. G. 

1 $ : Hollandia, juli 1957, G. den Hoed coll. 

Syrpbus balteatus var. nectarinus Wiedemann 

2 $ : Ifar, dec. 1957; 1 $ en 1 : Hollandia, maart 1958; 1 $ : Hollandia, 

augs. 1958; G. den Hoed coll. 
Syrpbus lut ei frons de Meijere 

1 $ : Sibil, Sterrengeb., 6 juni 1958, R. T. Simon Thomas coll. Hoogte: 

1250 m, Grasland-moeras, Gras-bos. 

Asarcina ribbei Bezzi 

1 $ : Dojo, april 1958, G. den Hoed. 
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Asarcina biroi Bezzi 

1 $ : Ifar, dec. 1957, G. den Hoed. 

Baccha atra, nov. sp. $ . - Length 10 mm. Head, thorax, scutellum and ab¬ 

domen shiny black, only the post-calli and the apex of the second abdominal 

segment in some lights indistinctly dark brown. Vertex and front with a bluish 

reflection; front divided by a transverse, shallow concavity, the upper part flat 

with a narrow, grey pollinose line along the orbits, lower part of the front 

inflated. Face rather narrow, below the antennae scarcely hollowed, the facial 

tubercle large but scarcely produced. Antennae orange, the first two joints very 

short with short black bristles, third joint about l]/2 times as long as high. Basal 

half of the arista orange, the apical half blackish. Vertical pile short and black; 

frontal and facial pile short and white. Occipital pile long and white, but black 

behind the vertex. 

Mesonotum and scutellum shiny black, the pile black, but white on the white 

pollinose band between humeri and suture, on the posterior part of the mesonotum 

and on the margin of the scutellum. The collar is also white. Pleurae bluish 

black, dusted by grey pollen, with longer white hairs. Metascutum black and bare. 

Abdomen petiolate; first segment crescent; second segment 4 or 5 times as long 

as broad, with subparallel sides, the apical fifth of the segment a little thickened, 

indistinctly brownish; third segment widening from base to apex, about as long 

as the length of the posterior margin; fourth segment sub-quadrate, slightly 

narrowed towards its apex; fifth segment short, broad, trapezoidal. Pile of 

abdomen mostly short, black, but long and white on the lateral margins of the 

first three segments. 

Legs yellow; hind femora, except for their broad bases and narrow tips, and 

the apical half of the hind tibiae, dark brown. Anterior tarsi a little broadened; 

hind metatarsus longer than the entire length of the remaining joints. Pile of the 

legs inconspicuous except for a row of moderately long hairs on the mid-femora. 

Wings as long as the abdomen, hyaline; the base, the subcostal cell, a little 

triangular spot on the wing-tip, and a narrow line between the subcostal cell 

and the little cross-vein, dark brown. Alulae well developed. The rudimental 

squamae and the halteres white. 

Holotype female: Dojo (west of Hollandia), Dutch New Guinea, April 1958, 

G. den Hoed coll. 

Baccha denhoedi, nov. sp. ? . Length 11 mm. Face and cheeks yellow, a 

broad indefinite band between antennae and oral margin brownish black; the 

yellow of the face extended slightly upward along the orbits; rest of front and 

vertex black, heavily yellow pollinose between the ocelli and the yellow of the 

front, leaving a roundish, shiny black supra-antennal spot. In profile the face 

is gently concave below the antennae, the facial tubercle large but moderately 

projecting. Antennal tubercle practically absent. Facial pile white, occipital fringe 

yellow, pile of vertex and front quite short. Antennae short, orange, third seg¬ 

ment scarcely longer than high. Arista dark with yellow base. 

Mesonotum black, rather dull; the humeri, and a broad band between them 
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and the suture, shiny yellow. Post-call! dark brown. Pleurae brownish-black, the 

mesopleurae, the hypopleurae, and a transverse band between them going over the 

sternopleurae bright yellow. Mesonotum with a white collar, the disc with very 

short, appressed, scattered, yellow pile. Scutellum bright yellow with a transverse 

black crescent on the disk, the pile and fringe short, thin, yellowish white. 

Metascutum black. 

Abdomen petiolate; first segment yellow; second segment reddish, about six 

times as long as broad, slightly narrowed in the middle, the apex not nodular; 

third segment widening from base to apex, longer than broad, black, with an 

indistinct, broad, brownish red fascia occupying about the median third of the 

segment, the apical margin indistinctly reddish; fourth segment nearly twice as 

broad as long, black, with a sublateral reddish band not reaching the anterior 

margin; fifth and sixth segments reddish. The last four segments form a club. 

Abdominal pile short, black, but long and white on the first segment. 

Legs yellow, hind femora with a subapical, indistinct, red band, apical half of 

the hind tibiae reddish. Pile of the legs extremely short. 

Wings hyaline with a very slight yellowish tinge; costal cell brown, subcostal 

cell very dark brown, connected with a brown spot along the costa at the wing- 

tip. Alulae moderately developed. Squamae linear, yellow with white fringe. 

Halteres white, the knob orange. 

Holotype female: Hollandia, Dutch Mew Guinea, Aug, 1957, G. den Hoed 

coll. 

Baccha flavipes, nov. sp. $ . Length 9 mm. Face and cheeks yellow, facial 

tubercle prominent, front and vertex black, the former dusted with grey up to the 

ocelli; vertex narrow; pile of head short, yellow, but longer on the occiput. An¬ 

tennae orange, third joint large. Arista black. 

Mesonotum dark reddish, between the suture and the anterior margin lighter 

reddish; the humeri, a band between humerus and the suture, and the pleurae 

with the exception of the dark red pteropleurae, yellowish. Mesopleura with a 

vertical stripe of white pollen. Scutellum yellowish red, metascutum red. Thorax 

and scutellum apparently bare. 

Abdomen petiolate; first segment yellow;. second segment about six times as 

long as wide, with subparallel sides, reddish yellow, the apical sixth dark reddish; 

third segment widening from base to apex, about one and a half times as long 

as the apical width, reddish yellow, the apical third black; fourth and fifth 

segment shiny black. Venter coloured as the dorsum of abdomen. Pile of abdomen 

very short, sub-erect, black on the black coloured parts, yellow on the remaining 

parts, long and yellowish on the base of the first segment. 

Legs yellow, hind tibiae and tarsi scarcely darker yellow. Mid femora with a 

row of moderately long, isolated, black hairs; apart from that the legs are ap¬ 

parently bare. 

Wings with brown costal and subcostal cells; apical third of the wing, the 

narrow alula, the basal parts of the basal cells, and the anal cell, hyaline, remain¬ 

der of the wing suffused with light brown. Squamae brown with inconspicuous 

fringe, halteres white with brownish knob. 
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Holotype female: Ifar (near Hollandia), Dutch New Guinea, Dec. 1957, 

G. den Hoed coll. 

Lathyrophthalmus suavissimus Walker 

1 $: Hollandia, maart 1957; 1 i$: Hollandia, febr. 1958; 4 $ : Dojo, 

april 1958; G. den Hoed coll 

Lathyrophthalmus arvorum Fabricius 

1 ; $ : Hollandia, maart 1958, G. den Hoed coll. 

Lathyrophthalmus kocht de Meijere {Ertstails') 

1 $ : Hollandia, maart 1957, G. den Hoed coll. 

Microdon papuanus, nov. spec. $. Length 7l/2 mm (excl. antennae). Vertex 

broad, black, above about i/6 of the breadth of head, a little narrowed downward; 

between vertex and front a transverse groove, from there the steel-blue front a 

little widening. Front with a low, oval, median tubercle. Vertical pile thick, erect, 

black; frontal pile thin, black, directed forward. Antennal tubercle inconspicuous. 

Face narrow with parallel sides, bluish green, its pile long and white. Facial 

tubercle absent. Cheeks quite narrow. Upper part of occiput behind eyes broad. 

Antennae short, black, first joint about as long as the other two put together; 

second joint 1/3 °f the length of the third joint; third joint oval, about twice as 

long as high, the short, thick, black arista placed basally. 

Mesonotum dull bluish black with coppery reflections, especially along the 

posterior margin, coarsely and densely punctate, the pile mostly short, appressed 

and black, humeri and post-calli with longer, erect hairs. In some lights some of 

the hairs seem to be white. Pleurae black. Scutellum broad, short, with a blunt 

apex, steel-blue, without spines, diffusely punctate, the pile erect, white, the 

posterior margin also with some longer black hairs. Metascutum shiny black. 

Abdomen oval, about twice as long as wide, the sides of the second and third 

segment sub-parallel. The abdomen is on the whole dull, black and densely 

punctate. Second segment with two pure white, sub-rectangular areas reaching 

the anterior and posterior margins. Between these areas there is an indefinite 

brownish vitta, triangularly broadened at the posterior margin. The lateral margins 

of the white areas are brownish forming a transition to the broadly black side- 

margins of the segment. The white areas with scattered, black punctures in each 

of which a black hair is well visible. These white areas are continued upon the 

third segment as two much smaller, dirty white, somewhat diverging spots, scarcely 

reaching the middle of the segment. Third segment on either side of the posterior 

margin with a fascia of white hairs. Fourth segment apically indented at either 

side of the middle; the posterior corners with a sub-quadrate spot of white hairs. 

Rest of the abdominal pile short, sub-apressed, black, but white on the anterior 

corners of the second segment. Hypopygium dull, black with short black pile. 

Venter coloured as the dorsum of abdomen, the white areas wholly white haired. 

Posterior margin of the fourth sternite slightly concave. 

Femora black with reddish yellow tip; basal half of tibiae yellowish white, 

followed by a black ring, the apex reddish; tarsi dark reddish. Pile of the legs 

mostly black, white on the white parts of the tibiae. 

Wings greyish black, the veins black, the apical cross-veins rectangularly bent. 
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Third longitudinal vein with an oblique appendix protruding into the sub-apical 

cell. Squamae and halteres white. 

Holotype male: Ifar (near Hollandia), Dutch New Guinea, Dec. 1957, G. den 

Hoed coll. 

The type-specimens of the described species are in the collection of the author. 

Baarn, Cantonlaan 1. 

Eugraphe subrosea Stephens, nieuw voor de Nederlandse fauna 

door 

P. H. VAN DE POL 

In het gevangen materiaal, afkomstig uit een 

in Noordlaren (prov. Groningen) opgestelde 

vanglamp, bevond zich verleden jaar een Agro- 

tide, die ik niet bij een mij bekende soort kon 

onderbrengen. De heer Lempke aan wie ik 

het tamelijk afgevlogen dier deed toekomen, 

vermoedde dat sprake was van Eugraphe sub¬ 

rosea Steph., welk vermoeden bevestigd werd 

door de determinatie van de heer Warnecke 

te Hamburg. Beide heren dank ik hierbij voor 

de gedane moeite. 

In de literatuur vermeldt Warnecke met 

betrekking tot deze soort het volgende: In 

1923 is E. subrosea in Noord-Duitsland ont¬ 

dekt. Sindsdien is gebleken, dat het dier in de 

meeste venen aldaar voorkomt en in sommige 

jaren zelfs niet zeldzaam is. De vlinders vliegen vanaf midden juli. De hoofd- 

vliegtijd valt in augustus. De rupsen zijn tamelijk polyfaag en leven o.a. op 

struik- en lavendelheide. 

Naarmate meer materiaal van deze soort was verzameld, bleek dat zij sterk 

variabel was. De in Engeland beschreven nominaatvorm is zwak roodbruin van 

kleur. In Noord-Duitsland blijkt deze vorm eveneens voor te komen. Daarnaast 

worden aldaar ook gevangen o.a. overgangsvormen tussen de roodbruine nomi¬ 

naatvorm en de in Rusland voorkomende grijsblauwe vorm subcaerulea Stgr. Het 

blijkt, dat in Oost-Azië en Rusland met inbegrip van de vroegere Baltische landen 

uitsluitend deze en niet de nominaatvorm aanwezig is. In Zweden daarentegen 

komen behalve subcaerulea ook de nominaatvorm en overgangsvormen voor. 

Uit het voorgaande blijkt een interessante geografische variabiliteit; de kleur 

van de soort wordt van west naar oost steeds meer grijsblauw. 

Het op i9.VIII.i958 in Noordlaren gevangen dier is te af gevlogen om met 

zekerheid te kunnen vaststellen tot welke vorm het behoort. Waarschijnlijk is 

sprake van een overgangsvorm tussen de Engelse nominaatvorm en de grijsblauwe 

Oosteuropese subcaerulea. Dit is in overeenstemming met hetgeen is vermeld over 

Eugraphe subrosea Steph. Boven: 
$ Noordlaren (prov. Groningen), 

19.Vni.1958. Onder: $ Lechts 

(Estland), f. subcaerulea Stgr. 
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de dieren, die in het aangrenzende Duitse gebied worden gevangen en die, althans 

voor een deel, eveneens tot deze overgangsvorm behoren. 

De geografische verbreiding en de levenswijze van deze soort in aanmerking 

genomen, is het niet onmogelijk, dat zij op meer plaatsen in het noorden van 

ons land voorkomt. 

Summary 

On August 19th 1958 the first Dutch specimen of Eu graphe subrosea Stephens 

was taken at Noordlaren, prov. of Groningen. It is rather worn so that it is not 

possible to determine the colour form with certainty, but probably it is intermedi¬ 

ate between the reddish nominate form and the f. subcaerulea from eastern 

F.urope. 
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Bennekom, Hullenberglaan 7. 

Het ongewenste als opgave. Uitgave: Service, Den Haag. 

„Soms moeten wij stilstaan. De tekenen van uiterlijke voortbeweging dienen wij prijs te 

geven, ongeacht de glimlach van medelijden of de verbaasde blikken die ons bereiken van 

hen die het woord paardekracht slechts als P.K. durven kennen. Te gemakkelijk immers 

vergeten wij dat dit stilstaan, dat tientallen guldens per uur kost volgens de maatstaf der 

economen, dat deze kostbare stilstand geen luxe is, maar basis”. 

Met deze woorden begint de psychiater Fentener van Vlissingen de eerste bijdrage in 

de bundel „Het ongewenste als opgave”. Met hem schrijven A. de Froe, J. Kok, P. A. 

van der Laan en M. Picard hun deel in dit voortreffelijke boekje, dat uit christelijke 

overtuiging samengesteld, voor iedereen een waardevolle bijdrage kan zijn voor de vorming 

van zijn oordeel over de wereld waarin wij, hier en nu, leven. De waarschuwing die 

hierboven geciteerd wordt, geldt voor iedereen, welke ook zijn werkkring is, waarheen ook 

zijn belangstelling gaat, wat ook hem ter harte gaat. 

Het deel van van der Laan heet „Twee benaderingswijzen, ook bij de insektenbestrij- 

ding”. Hierin wordt gesproken over het probleem van de Insektenplagen in de landbouw 

en de betekenis van insekten als overbrengers van ziekten, terwijl een heldere uiteenzetting 

wordt gegeven van de tegenstelling tussen technische en biologische insektenbestrijding. 

Het is een goed geschreven stuk, dat door elke entomoloog met vrucht gelezen kan 

worden. Maar de grote betekenis krijgt dit stuk in het verband van het geheel. Daarmee 

wordt het probleem, dat de bioloog belangrijk vindt, in zijn juiste verhouding tot andere 

problemen weergegeven, en de grote betekenis van dit aspect der menselijke activiteit voor 

de mens als totaliteit in het licht gesteld. 

Wij mogen dankbaar zijn dat dit stuk van Van der Laan op deze plaats is gepubliceerd. 

Hij en de andere auteurs hebben met de samenstelling van dit boekje een belangrijk werk 

verricht. — D. J. Kuenen. 
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Vlindervangsten op Rottumeroog 

door 

C. H. DIDDEN 

Van 15—20 juni 1959 hebben wij een week welverdiende rust op het stille 

eilandje Rottumeroog doorgebracht. 

We hebben hier vier avonden op licht gevangen met een Tilley-lamp, doch 

het resultaat was niet 20 biezonder goed. Diverse oorzaken waren hiervoor aan 

te wijzen, zoals een tamelijk harde en nogal koude wind, een nagenoeg volle 

maan en ten slotte het feit, dat het eilandje slechts een zeer magere flora heeft. 

De heer Lempke determineerde voor ons de volgende soorten: 

Sïderidis albicolon Hb. Agrotis ripae Hb. 

Mythimna Irtoralis Curtis Caradrina morpheus Hufn. 

Apamea sordida f. engelhardtii Duurlo Arenostola elymi Tr. 

Agrotis exclamationis L. 

Bovendien heb ik er een dood exemplaar van Thyria 'jacobaeae gevonden en 

een levende rups van Arctia caja. 

Opmerkelijk was het, dat we, hoewel het overdag toch zeer goed weer was, in 

het geheel geen dagvlinders zagen, met uitzondering van één koolwitje. 

Gezien het povere resultaat zien we ons genoodzaakt, het volgend jaar weer 

te gaan vangen op Rottumeroog ! 

Summary 

This small list is the first ever published of Macrolepidoptera taken on the 

island of Rottum, the smallest of the Dutch wadden islands. 

Waalwijk, Laageinde 77. 

SMITHSONIAN 
INSTITUTION DEC % 1 1S58 
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Cnemodon vitripennis (Meig.) als roofvijand van de appel- 

bloedluis, Eriosoma lanigerum (Hausm.) (Dipt.; Hemipt.) 

Cnemodon vitripennis (Meig.) as a predator of the woolly apple aphid, 

Eriosoma lamgerum (Hausm.) 

door 

H. H. EVENHUIS 

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen1) 

In het zomerseizoen van 1958 waren wij in de gelegenheid om enkele appel¬ 

boomgaarden in de omgeving van Wageningen, die vrij sterk door bloedluis 

waren aangetast, op vijanden van deze te onderzoeken. In het begin van het 

seizoen, toen de bloedluispopulatie nog gering was, was er weinig of niets van 

roof vijanden te bemerken. In juli was de bloedluisaantasting echter sterk toege¬ 

nomen; toen werden ook verschillende soorten roofvijanden aangetroffen. 

Vooral zweefvlieglarven bleken in groot aantal in de bloedluiskolonies aan 

wezig te zijn. Deze werden met bloedluizen in het laboratorium verder opge¬ 

kweekt. Van de in totaal 83 verzamelde larven en puparia leverden in juli, 

augustus en september 15 stuks een imago op van Cnemodon vitripennis 

(Meig.)2 3) en 2 stuks een imago van Epistrophe balteata (De Geer). 

De puparia van beide soorten kunnen gemakkelijk worden onderscheiden; die 

van Cnemodon zijn kleiner dan die van Epistrophe, donkerder van kleur en op 

de rugzijde voorzien van zwarte vlekken, welke in overlangse en dwarse rijen 

gerangschikt zijn. 

Van de overige dieren vormden 13 stuks puparia, waaruit in augustus en 

september parasieten kwamen en wel uit 9 stuks elk 1 exemplaar van Diplazon 

xanthaspis (Thoms.) (1 $ en 3 $ $ ), uit één een $ van Diplazon abdominator 

(Bridgm.), uit twee elk 1 $ van Diplazon citropectoralis (Schmied.) (deze alle 

drie dus Ichneumonidae) en uit één 1 $ en 4 $ ; ? van Syrphophagus spec. 

(Chalcidoidea, Encyrtidae)3). In de loop van oktober kwamen uit vier andere 

puparia eveneens parasieten en wel één exemplaar van Diplazon xanthaspis en 3 

van waarschijnlijk D. abdominator of citropectoratis. 

Van de 49 resterende individuen vormden 7 larven een puparium, dat in 

1958 niet meer uitkwam, terwijl 42 stuks als larve overwinterden. Hierbij dient 

te worden opgemerkt, dat van dit grote aantal er 29 in september gevangen 

waren; Cnemodon vitripennis gaat dus blijkbaar in de loop van september in 

diapauze als volwassen larve en ook wel als puparium. 

Cnemodon vitripennis is reeds eerder als roofvijand van de appelbloedluis ver¬ 

meld (Evenhuis, 1958). Heeger (1857) vond de larven van deze zweefvlieg op 

Populus italica. Hij kweekte ze op met bladluizen van blad- en stengelgallen 

van deze populierensoort. De bladluizen moeten Pemphigus- of T he cabins-soorten 

zijn geweest; beide genera zijn verwant met Eriosoma. Delucchi, Pschorn- 

x) Aan dit onderzoek werd medegewerkt door de heren J. Keukelaar en J. J. Mul- 

HOLLAND. 

2) De zweefvliegen werden gedetermineerd door de heer P. H. van Doesburg Sr. te 

Baarn. 
3) De parasieten werden gedetermineerd door Dr. Ch. FERRièRE te Genève. 
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Walcher en Zwölfer (1957) vermelden abusievelijk, dat Heeger de zweef- 

vlieglarven met Cocciden zou hebben opgekweekt. Ehrenhardt (1940) vermeldt, 

dat hij Cnemodon fulvimanus (Zett.) veel als larve in bloedluiskolonies aantrof. 

Volgens Delucchx en Pschorn-Walcher (1955) is Cnemodon fulvimanus 

(Zett.) slechts in één exemplaar uit M ! d den -Zweden bekend; het is derhalve zeer 

goed mogelijk, dat de door Ehrenhardt vermelde soort Cnemodon vitripennis 

(Meig.) is. Op dezelfde wijze zou ook de door Speker (1936, volgens Deluc¬ 
chx, Pschorn-Walcher en Zwölfer 1957) als bloedluisvijand vermelde Cne- 

modon fulvimanus misschien Cnemodon vitripennis (Meig.) kunnen zijn. Deluc¬ 
chx en Pschorn-Walcher (1955), Pschorn-Walcher en Zwölfer (1956) en 

Delucchx, Pschorn-Walcher en Zwölfer (1957) vermelden Cnemodon drey- 

fusiae Del. et Ps.-Waich, als een belangrijke vijand van de Aphide Dreyfus ia 

piceae (Ratz.), welke in Midden Europa Picea excelsa aantast. De heer P. H. van 
Doesburg te Baarn deelde mij mede, dat Cnemodon dreyfusiae synoniem is met 

C. vitripennis (Meig.), zodat de naam Cnemodon dreyfusiae behoort te vervallen. 

Cnemodon vitripennis blijkt dus een algemeen voorkomende roofvijand zowel 

van Eriosoma lanigerum als van Dreyfusia piceae te zijn; deze beide soorten zijn 

binnen de groep van de bladluizen niet nauw met elkaar verwant. Als wij nu de 

reeds vermelde waarneming van Heeger (1857) mede in aanmerking nemen, dan 

moeten wij concluderen, dat de zweefvlieg niet gebonden is aan een bepaald bio¬ 

toop en ook niet aan één enkele soort prooidier of aan enkele nauw verwante 

soorten prooidieren. Toch zijn er overeenkomsten tussen de waargenomen prooi¬ 

dieren, waarbij de levenswijze op bomen en struiken, alsmede de wasafscheiding 

in draden van de dicht op elkaar gedrongen dieren, opvallen. Zodoende moeten 

wij Cnemodon vitripennis zeer waarschijnlijk wel als een roofvijand met een door 

oecologische factoren beperkte prooidierreeks opvatten. 

Over de parasieten kan nog het volgende worden opgemerkt. Diplazon ab- 
dominator wordt ook door Delucchx, Pschorn-Walcher en Zwölfer (1957) 

als parasiet van Cnemodon vitripennis vermeld. Deze auteurs vermelden verder 

D. compressus Desv., D. spec. cf. collinus Stelfox en Microterys (= Syrphopha- 

gus) aeruginosus (Daim.). De door ons gekweekte Syrphophagus-soort is vol¬ 

gens Dr. FERRièRE stellig niet S. aeruginosus, doch misschien een nog niet be¬ 

schreven soort, welke dan de tweede soort van het genus Syrphophagus zou zijn, 

die met zekerheid zweefvliegen beparasiteert (vgl. FERRièRE 1956). 

Summary 

In the summer of 1958 Cnemodon vitripennis (Meig.) (identified by Mr. P. H. 
van Doesburg, Baarn, Netherlands) was found to be an important predator of 

the woolly aphid Eriosoma lanigerum (Hausm.) in apple orchards near Wage- 

ningen, Netherlands. The following hymenopterous parasites were bred from the 

puparia: Diplazon xanthaspis (Thoms.), D. abdominator (Bridgm.), D. citropec- 

toralis (Schmied.) (Ichneumonidae), and Syrphophagus (= Microterys) spec, 

(nov. spec.?) (Chalcidoidea, Encyrtidae), all identified by Dr. Ch. FERRièRE, 
Genève, Switzerland). 

From our observations, as well as from literature it seems probable that Cnemo- 

don vitripennis is restricted in its prey range to aphids with a flocculent wax 

secretion, living in dense colonies on trees and shrubs. 
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Late rupsen van Aglais urticae L. Midden in de bebouwde kom van Raalte vond mijn 

vrouw 30 oktober 1958 nog ± 60 rupsen van urticae, praktisch allemaal zo goed als vol¬ 

wassen. Op 10 november waren er op dezelfde brandnetels nog enkele aanwezig. Deze toch 

wel zeer late vangsten hebben we waarschijnlijk wel te danken aan het prachtige weer in 

september en oktober, met de maand oktober bijna twee graden ,,te warm”. Het laatst- 

gevonden groepje van 10 november kwijnde weg, maar de grote groep van 30 oktober bracht 

het er beter af. Ze waren echter alleen met kunstmiddelen in het leven te houden. Daartoe 

in 3 groepen van 20 verdeeld, gaf de groep in de warme huiskamer in de loop van no¬ 

vember vlot de vlinders. 

De tweede groep, 14 dagen in een koude kamer gezet, kwijnde, maar daarna in de warmte 

gebracht leefde ze weer op. Ze gaf zeer traag gedeeltelijk nog (kreupele) vlinders, de laatste 

op 22 december. 

De derde groep van 20 werd buiten gezet en gedeeltelijk kruipend, gedeeltelijk al opge¬ 

hangen, sneuvelden ze prompt op de eerste nachtvorst, die 12 november kwam. Van alle 

drie groepen waren enige poppen aangetast door een lange draadachtige witte schimmel 

(Ascomyceten). De uitgekomen vlinders vlogen binnenshuis vrij rond met de bedoeling ze 

te laten overwinteren. Ze toonden daartoe geen neiging en na korte tijd lagen de meeste 

dood in de vensterbanken. Aangeboden suikerwater, werd ook niet gebruikt. Goed was te 

zien hoe zwak en kleumerig de dieren waren. De vloer rond de kachel was voor vele vlinders 

een pleisterplaats. Over het algemeen waren de vlinders, die uitkwamen kleiner, mooi helder 

en diep van kleur. Een 4-tal mooie variaties, gedeeltelijk gecombineerd, kwamen voor de 

dag. In de huiskamergroep trof ik 2 exemplaren van f. parviguttata Raynor aan, beide van 

21. XI. Een derde exemplaar van 21.XI gaf een combinatie van f. parviguttata met opval¬ 

lender f. angustibalteata Raynor. 

Uit de tweede, vertraagde groep, kwamen uiteindelijk drie gave, niet verfrommelde exem¬ 

plaren en alle drie afwijkend. Op 3.XII een exemplaar als overgang naar f. lucida Fritsch. 

Het tweede exemplaar op 8.XII gaf f. basi-ichnusa Reuss, maar ook heel mooi f. angusti¬ 

balteata en het allerlaatste exemplaar van 22.XII gaf eveneens een mooie f. basi-ichnusa. 

Volgens Reuss (4e supplement Lempke) wordt f. basi-ichnusa veroorzaakt door vertraagde 

ontwikkeling van de rups of de pop of door onvoldoende voedsel. De late data, 8.XII en 

22. XII, zijn hier goed mee in overeenstemming. 

G. J. Flint, Roggestraat lb, Raalte. 
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Merkwaardige overeenkomst tussen handelingen van 

wespen en mieren 

door 

B. J. J. R. WALRECHT 

Nu ik ongeveer 150 nesten van inlandse sociale wespen heb bestudeerd, waarbij 

vele tot kleine brokjes uit elkaar werden getrokken, valt het mij op, dat er zelden 

een nest was, dat niet iets nieuws voor mij opleverde. Heel sterk was dat het geval 

met de laatst uitgegraven nesten van de Duitse wesp, Paravespula germanica, die 

in 1958 tot ver in november in actie bleef. 

Een er van trok wel speciaal de aandacht, zelfs nog voor er iets van het eigen¬ 

lijke nest was te zien. Ik stond al verbaasd te kijken, toen ik alleen nog maar de 

ingang zag. Het nest bevond zich in een weiland bij het gehucht Eversdijk, 

evenals Biezelinge een onderdeel van de gemeente Kapelle. Het was een echt 

Zeeuws weiland, waarin hoge en lage delen nog iets van de structuur van de oude 

schorren hebben bewaard en waarin onder anderen nog grassoorten voorkomen, 

die men in een moderne weide niet meer zal aantreffen. De wespen waren in het 

hoge (en droge) deel terechtgekomen, een plaats gekenmerkt door een wilde groei 

van hoge grassen. Gelukkig voor hen, want op vele van de lage delen stond het 

water meer dan een voet hoog. 

Ik zag dus de wespen neerdalen en opstijgen tussen de lange half-liggende 

halmen en toen ik deze opzij boog, keek ik als het ware in een korf (zonder 

bodem) van gras. Een bodem was er toch wel, maar dan van. kale aarde. 

Nestingang van Paravespula germanica. Kale bodem en slikring, afgebeten grastoppen 
in de vliegbaan. 
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Alle hinderende vegetatie was weggeknaagd en ook weggesleept; er was geen 

sprietje te bekennen. Verder was er nog een bijzonderheid, die op bijgaande foto 

ook goed is waar te nemen, een niet overal even brede ring van opgedroogd slik, 

mooi afgerond, alsof iemand heel voorzichtig een schepje natte slik om het gat 

had laten zakken. Een zeer vreemd geval, waarvoor ik geen verklaring wist. Im¬ 

mers bij navraag bleek, dat niemand eerder bij het nest was geweest dan de aan¬ 

brenger; de pachter van de wei wist niet eens van het bestaan van het nest af; het 

scheen onmogelijk (althans uitermate vreemd), dat de wespen zelf deze slikring 

hadden gebouwd. 

De oplossing kwam bij het uitgraven op 23 oktober 1958. Het bleek, dat het 

nest door de najaarsregens en de hoge grondwaterstand toch nog waterschade had 

opgelopen. Er stond (voor mij een nieuwe ervaring) minstens 5 cm grondwater 

in de nestholte en het onderste deel van het omhulsel plus de onderste raat (of 

raten) waren geheel vergaan. De wespen hadden dus over-vochtige grond (slik) 

weg moeten voeren in plaats van normaal korrelige aarde en deze tot een ring om 

de opening van de nestholte gebouwd. Nu was ik in het bezit van een foto van 

een nestingang van dezelfde soort, toen aangelegd in een bed aardbeien. Ook daar 

was de omgeving kaal, maar dat viel in het goed onderhouden aardbeien-bed niet 

zo op, terwijl zich om de nestingang een krater van aardkorrels bevond, ook 

bouwwerk van de wespen. Deze krater was betrekkelijk klein, daar de wespen van 

dit nest de meeste van de brokjes uitgegraven aarde (dit kon ik waarnemen) tus¬ 

sen de kaken zover wegdroegen, dat ze geheel of bijna uit het gezicht waren, ze 

daar in de vlucht lieten vallen en dan naar het nest terugkeren. Van een en 

ander vertelde ik in de 43e jaargang (afl. 3) van De Levende Natuur, waarin ook 

een afbeelding van de kraterachtige nestingang voorkomt. 

De beide waarnemingen tezamen genomen, deden mij opeens beseffen, hoe 

groot de overeenkomst is tussen de handelingen van de zogenaamde graanoogsten- 

de mieren (Messor arenarïus) en die van de Duitse wesp met betrekking tot de 

werkzaamheden rondom hun nestingang. Toen ik de wespen bijna loodrecht het 

gat zag binnenvliegen, ontkwam ik niet aan de opwellende gedachte, dat het grote 

verschil, dat overbleef, in betrekking moest staan tot het feit, dat de wespen kun¬ 

nen vliegen en de mieren altijd genoodzaakt zijn te lopen. Er zijn namelijk ook 

„lopende” wespen, en wel de „binnen”wespen, die zich bezig houden met de 

bouw van de cellen, de uitbreiding van de raten. Ze gebruiken daarvoor niet 

buiten het nest verzamelde bouwstoffen, zoals de koningin bij eerste bouw en 

zoals de „vliegende” wespen, die de omhulsellagen bouwen, maar gebruiken het 

bestaande omhulsel, waarvan ze onmiddellijk om de raten gelegen gedeelten af¬ 

bijten. Daar de „vliegende” wespen de aarde ver weg transporteren, moet de kra- 

terbouw het werk zijn van een klein aantal „lopende binnenwespen” en hun werk, 

het verruimen van de nestholte alvorens buitenom het nest een nieuwe hulsellaag 

te kunnen bijbouwen, gaat daaraan (en dus ook aan de vliegperiode) vooraf. 

Wat is nu het grote (en in zekere zin beroemde) verschil tussen de hande¬ 

lingen van onze wespen en die van de oogstmieren ? Deze laatste maken een 

krater om de ingang in de grond, vreten om deze heen alle (naar sommigen be¬ 

weren zelfgeplante, maar althans voor hen nuttige) halmen van mierengraan (een 

bepaalde grassoort) weg en bereiken daarmee een resultaat nagenoeg identiek aan 

het werk van onze wespen. Bovendien echter leggen ze, door hun mierengraan 
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heen, vanaf het kraterpleintje mierenwegen aan, die ze eveneens schoonhouden van 

al wat op die wegen terechtkomt, maar ook van elk sprietje, dat er uit de grond 

oprijst. Het heeft er dus veel van weg, dat, zouden al de wespen gedwongen zijn 

hun, strooptochten, als de mieren, lopende uit te voeren, ze evengoed „wespen¬ 

wegen” zouden kunnen (en moeten) aanleggen. Dit klemt te meer, omdat we, 

op deze gedachte de onmiddellijke omtrek van de nestingang onderzoekend' in de 

„vliegbaan” (de vlieg,,weg” dus) vele halmen en sprieten aantroffen, waarvan de 

toppen kennelijk waren afgebeten. De gelukkig duidelijke foto laat zelfs controle 

van deze waarneming toe. 

Kraterplein en straten bij Messor arenarius. Vrij naar Crompton. 

Een en ander leidt tot de gedachte, dat we er in de toekomst rekening mee zul¬ 

len moeten houden, dat waar de resultaten van mierenhandelingen met die van 

de wespen (of eventueel andere Hymenoptera) verschillen, waar we dus andere 

vormen van arbeid ontmoeten bij de mieren, dat al of niet kunnen vliegen 

een grote rol kan spelen bij het ontstaan van de vormverschillen. Hiermee wordt 

een bepaald probleem, dat de mieren en ook de bijen raakt, opeens weer accuut. 

Goetz, die het jongste samen vattende werk over de sociale insecten schreef, haalt, 

evenals zijn voorgangers Bischoff en Maidl, het geval aan van de solitair levende 

bij Osmia hicolor, die haar nestje in een slakkehuis bedekt met een hoopje naalden, 

dat bijzonder sterk aan de bekende naaldenhopen van de bosmier, Formica rufa, 

herinnert. Maar het is slechts een toevallige overeenkomst, want mieren doen 

immers heel anders en zijn heel anders gebouwd? Juist, maar brengt men in reke¬ 

ning, dat Osmia hicolor kan vliegen en de mieren alleen maar kunnen lopen, 

dan komen de handelingen veel dichter bij elkaar. De mieren leggen namelijk de 

eerste naalden, juist als ook Osmia dat doet, over hun nestingang heen. Dat is 

dan niet meer slechts een overeenstemming in materiaal en de vorm waaronder dit 

ligt opgestapeld, maar nu betreft de overeenkomst een handeling tegenover het 

nest, en wel een zelfde handeling tegenover een zelfde onderdeel van het nest, en 

nemen we de tijd in aanmerking ook nog op een tijdstip, dat mogelijkheden tot 

vergelijking open laat. In aanmerking nemende, dat de mieren continu werken 

tegenover een afsluitende arbeid van de solitaire bijen, valt het op, dat Osmia 
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bicolor de naalden aanbrengt na de afsluiting van het nest, terwijl (naar een mede¬ 

deling van E. Elton) de bosmier de eerste naalden op een nieuw nest pas aan¬ 

draagt, wanneer het nest in een gevorderd stadium van ontwikkeling verkeert. 

Als we nu ook de wespen handelingen zien verrichten, die sterk die van de 

mieren benaderen, dan schijnt het niet ongewenst, dat we wat scherper bij ons 

waarnemen moeten gaan toezien, althans rekening houdend met de uitwerking van 

de handelingen vliegen en lopen ten opzichte van wat daaruit als resultaat ont¬ 

staat. 

Summary 

Discussion of particulars observed with a nest of Paravespula germanica. 

Biezelinge. 

Een zeldzame vorm van Dira megera L. 

door 

M. P. PEERDEMAN 

2. D. megera L., ƒ. lugens Obthr. 

Amsterdam, 24.V.1959 

Op 24 mei 1959 ving mijn zoon Herman op een terrein te Amsterdam een 

copula van D. megera L. Het $ was typisch, doch het $ zeer afwijkend, 

waarom hij het dier levend thuis bracht. 

Het exemplaar behoort tot f. lugens Oberthür, een zeldzame sterk verdonkerde 

vorm, die slechts enkele malen in ons land is gevangen. 

De voorvleugel is bestoven met de donkere kleur van de tekening, met uit¬ 

zondering van het middenveld en een strookje zoomwaarts van de tweede dwars- 

lijn. 

De achtervleugel is geheel bestoven met de donkere kleur van de tekening, 

met uitzondering van smalle iets lichtere ringen rond de ogen. 

Het dier vertoont verder nog de volgende bijzonderheden: op de bovenzijde 

van de voorvleugel het derde oogje van f. decorata Caruel en in cel 3 zwak te 

zien het oogje van f. alberti Albert. De eerste dwarslijn is haast geheel ver¬ 

vloeid. Wortelwaarts van de donkere achterrand nog een extra gegolfde schaduw¬ 

lijn. 

1. Dira megera L., $, Amsterdam, 

3.VI.1956; 
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Op de onderzijde van de voorvleugel het derde oogje van f. decorata Camel 

en in iedere cel een vlekje wortelwaarts van de donkere achterrand. 

Op de onderzijde van de achtervleugel ontbreekt de eerste dwarslijn vanaf de 

wortel en de tweede dwarslijn is zwaarder aangegeven. De zwarte omranding 

van de witte oogkernen ontbreekt. 

Nog iets over de kweek. Ik zette het 9 in een pot met Poa annua L. (straat¬ 

gras) en na 3 dagen had ik 14 eieren. Daarna ging het dier zo hevig vliegen 

in de pot, dat ik bang werd dat het te zeer beschadigd zou worden, waarom ik 

het doodde. Uit de 14 eieren had ik omstreeks 8 juli 14 poppen, die op 17 juli 

begonnen uit te komen. Ik kreeg 14 typische dieren, 6 9 9 en 8 $ $ . Helaas 

slaagde ik er niet in om een copulatie tot stand te brengen. Het was daarvoor 

wel gelukt bij een andere kweek van dezelfde soort, waarvan de ouders beide 

typisch getekend waren. 

Summary 

A 9 of Dira me géra L., belonging to f. lugens Obthr., was taken at Amster¬ 

dam on May 24th, 1959. 

The ground colour of the fore wing is covered with the dark brown colour of 

the normal markings with the exception of the centre and a narrow band behind 

the second cross-line. The hindwing is completely dark brown with the exception 

of narrow circles round the eye-spots. 

Holotype: 9 , 24.V.1959, Amsterdam, in the writer’s collection. 

Amsterdam-W, Westlandgracht 175 II. 

[Behalve de weinige Nederlandse exemplaren ken ik uit de buitenlandse lite¬ 

ratuur alleen het door Oberthür afgebeelde 9 , afkomstig van Reichenbach in 

Silezië, en een Engels $ , afgebeeld door Barrett in Lep. Brit. Islands 1, pk 32, 

fig. 1c (1893), afkomstig uit de collectie-WEBB, een van de beroemde oude En¬ 

gelse verzamelingen. 

Hoewel de kweekproef van de heer Peerdeman niet volledig het bewijs levert, 

omdat de F2-generatie niet gekweekt kon worden, is het toch wel haast zeker, 

dat de vorm recessief is ten opzichte van de normale. De niet-afwijkende Fr 

generatie, de grote zeldzaamheid van de vorm en ook de onmogelijkheid om een 

copulatie tot stand te brengen zijn alle factoren, welke in die richting wijzen. — 

Lpk.] 

Rhinonyssus rhinolethrum (Trouessart, 1895). Deze in de neusholte van Anatidae 

parasiterende mijt werd door mij vastgesteld bij de zeeëend Oidemia nigra. Op grond van 

de uitvoerige publicatie van Strandtmanw (/. Parasitol., 37 : 129 (1951)) moet gecon¬ 

cludeerd worden, dat Oidemia nigra een nieuwe gastheer voor Rhinonyssus rhinolethrum 

is. De gevonden exemplaren wijken op enkele punten af van die uit de meeste andere Ana¬ 

tidae: 1) de anaalplaat is breder, 2) op de anaalplaat staan de anale setae, 3) vaak is een 

oneven seta aanwezig en 4) er zijn gemiddeld meer ventrale setae dan in de regel gevonden 

worden. Dit afwijkende uiterlijk van de mijten werd ook door Strandtmann (1951) waar¬ 

genomen, n.l. bij exemplaren uit Anas carolinensis. 

J. Jansen Jr., Instituut voor Veterinaire Parasitologie en Parasitaire Ziekten der Rijks 

Universiteit te Utrecht. 
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Die Verbreitung von Brenthis hecate Schiff, in Italien 

(Lepidoptera, Nymphalidae) 

von 

J. A. JANSE 

Dieser Perlmutterfalter wird nach Seitz (Die Gross-Schmetterlinge der Erde 

1 : 234) in Mittel- und Südeuropa, Frankreich, Oberitalien, besonders im ehe¬ 

maligen Österreich-Ungarn, Russland und Kleinasien gefunden. Verity sagt 

über ihre Verbreitung in Italien (Le farfalle diurne d’Italia 4: 254): „Ganz 

Norditalien, von Kärnten nach Nizza, aber in ganzen Gebieten entweder 

fehlend oder ausserordentlich lokal und ausdrücklich am oberen Adda und im 

Kanton Tessin. In Mittelitalien ist die Art nur aus der Provinz Florence bekannt. 

. Das einzige bekannte Stück vom oberen Adda ist das von Egna (Neumarkt), 

217 m, zwischen Bozen und Trent, wo Dannehl {Int. ent. Z. Frankfurt 39 : 44, 

1925), sagt die Art in den Jahren 1904—05 mehrere Male gefunden zu haben, 

mit dem Datum 29 Mai in seinen Bemerkungen. Kitschelt schliesst sie im 

selben Jahre von seinem Katalog der südtiroler Schmetterlinge aus, dabei auf 

Seite 19 bemerkend, dass das Gebiet Ortelio-Cevedale, wie Marchi es in seiner 

Verbreitung von Brenthis hecate Schiff, in Italien 

Chatilion (Val d’Aosta); Monte Musiné (Prov. di Torino); Spigno Monferrato (Prov. 
Alessandria); Egna (Alto Adige); Ponte nelle Alpi (Belluno); Paderno (Padova); Umago 

(Istria); Giogoli (Galuzzo; Prov. Firenze); Greve in Chianti (Prov. Firenze); Siena (Prov. 

Siena); Tricarico (Basilicata). 
[Nicht alle bekannten Fundorte wurden eingezeichnet !] 
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Arbeit ,,I Ropaloceri del Trentino” angegeben hat, eine Bestätigung erfordere. 

Dagegen haben Spuler und Berge-Rebel die Art für Südtirol angegeben. In der 

Provinz Florenz geht B. hecate im Hügelland bis 600 m, wie auch im Vor¬ 

alpenland von Piemonte, während sie in Südost-Frankreich auf der Hochebene 

von Saint-Barnabé zwischen 900 und 1000 m vorkommt und bei Thorenc bei 

1300 m, aber im allgemeinen ist sie durchaus eine Art von niedrigeren Erhe¬ 

bungen. In der Regel bewohnt sie Laubwälder, Waldblössen und kommt längs 

Wasserläufen vor.” 

Diesen obenerwähnten Fundorten kann ich jetzt einige andere hinzufügen. 

Aus Norditalien besitze ich ein Stück von Spigno Monferrato (Prov. Alessandria, 

Umgebung Acqui), erbeutet am 21. Juni 1952. Für Toscana ist diese Art nicht 

auf die Provinz Florenz beschränkt, weil ich das Tier von zwei aufeinanderfol¬ 

genden Jahren vom selben Fundort besitze, nämlich Siena, Mitte Juni 1953—54. 

Während das Stück von Spigno Monferrato aus einem ziemlich feuchten Wald¬ 

gebiet stammt, ist der Fundort bei Siena ein viel mehr offenes Waldgebiet mit 

Hartlaubeichen. 

Der interessanteste Fundort liegt aber ganz im Süden Italiens, nämlich Tricarico 

(Basilicata), also mehrere Hundert Kilometer weiter südlich. Obschon ich in dem 

zwischen Siena und Tricarico liegenden Gebiet an vielen für die Art geeigneten 

Fundorten gesammelt habe, hatte ich nie das Glück diesen schönen Falter zu 

beobachten. Was die Flugzeit anbelangt sind die aus Norditalien und Siena stam¬ 

menden Stücke von Mitte Juni normal, das Exemplar aus Tricarico wurde am 

6. Juli 1956, also ziemlich spät erbeutet, obschon Verity mitteilt sie bei Florenz, 

zwar abgeflogen, bis in den August gesehen zu haben. 

Es ist eine ziemlich heikle Angelegenheit auf das einzige süditalienische Stück 

die Feststellung der Rassenangehörigkeit zu erwägen; es ist aber kaum zu unter¬ 

scheiden vom dem Falter, den Verity auf Tafel 48, Figur 23 abgebildet hat 

und der zur Rasse florid a Vrty. gehört. Mit einer Flügelspannung von 44 mm 

kommt es ziemlich mit der für diese Rasse angegebenen Grösse überein. 

Sommario 

L’autore ha scoperto Brenthis hecate Schiff, in due localité ancora sconosciute: 

a Siena (Toscana) nel giugno 1953 e 1954 e a Tricarico (Basilicata) al 6 luglio 

1956. L’ultimo esemplare somiglia molto a quello, figurato da Verity, Le far- 

falle diurne d’Italia, Tav. 48, fig. 23, appartenendo alla razza florida Vrty., anche 

nella sua dimensione di 44 mm. 

Bennebroek, Holland, Van Ittersumlaan 32. 

Voorkom opweken ! Nogmaals wijs ik op het nut en gemak van met menthol-spiritus 

gedrenkte, in repen geknipte verse laurierkersbladeren. In een centimeter dikke laag in 

bh’kken trommels houden zij de daarin bewaarde vlinders tijdens lange excursies of vakanties 

: chimmelvrij en zeer lang voldoende week, zodat thuis geprepareerd kan worden. Dit 

voorkomt meenemen van spanplanken bij de bagage. Op de laag bladeren een paar stukjes 

zacht papier en hierop de vlinders tussen watten of, indien de dieren aan spelden gestoken 

worden, de laag bladeren onder turf of mollplaat leggen. 

W. J. Boer Leffef, Korteweg 53, Apeldoorn (Med. R.I.V.O.N.). 
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Het onderscheid tussen Calathus melanocephalus L. en 

Calathus mollis Marsh. (Coleoptera, Carabidae) 

door 

A. A. WIEBES-RIJKS 

(Mededeling van het Meijendel Comité, Nieuwe Serie no. 16) 

Bij het determineren van de loopkevers van het geslacht Calathus ten behoeve 

van het oecologisch onderzoek in het duingebied van de Haagse Duinwaterleiding, 

bleek het onderscheiden van de twee soorten C. melanocephalus L. en C. mollis 

Marsh, in sommige gevallen moeilijkheden op te leveren. Naast groepen van 

dieren die duidelijk tot C. tnelanocephalus of C. mollis behoorden, bleef een 

groep van exemplaren over, voornamelijk onuitgekleurde dieren, die op het 

eerste gezicht niet bij één van de twee soorten kon worden ondergebracht. 

In de literatuur bestaat enig verschil van mening over de kenmerken, waarop 

C. mollis van C. melanocephalus kan worden onderscheiden en, samenhangend 

hiermee, over de vraag of de twee vormen als aparte soorten moeten worden 

opgevat of niet. 

Als verschillen tussen de soorten worden de volgende kenmerken genoemd: 

1. de vorm van de penis en de rechter parameer, 

2. de kleur van kop, borststuk en dekschilden, 

3. de vorm van de episternen van de metathorax, 

4. de lengte van de achtertarsen bij het $ , 

5. de lengte van de metatarsen, 

6. de totale lichaamslengte, 

7. de microsculptuur van de dekschilden (het aantal punten in het derde 

interval tussen de strepen van een dekschild). 

In het volgende zullen nu deze kenmerken en hun betekenis met betrekking 

tot het Meijendel-materiaal besproken worden. 

1. De verschillen in de $ genitalia, die Schatzmayer (1937, figs. 15 en 16) 

beschrijft, worden door Gersdorf (1937, pp. 81, 82) niet gevonden, volgens 

Lindroth (1943, p. 53, fig. 25) echter zijn ze wel duidelijk. Ook in het materi¬ 

aal uit Meijendel zijn de verschillen goed te zien, en overeenkomend met de 

verschillen die Lindroth (l.c.) opgeeft: de dorsale uitholling voor de top van 

de penis is bij C. mollis zeer weinig opvallend, bij C. melanocephalus duidelijk 

(figs. 1, 2); de rechter parameer vertoont bij C. melanocephalus steeds een dui¬ 

delijk spitsje (fig. 4), bij C. mollis is dit spitsje veel kleiner (fig. 3). Lindroth 

(l.c., p. 26) geeft bovendien verschillen aan in de inwendige bouw van de penis. 

2. Ook de kleurtegenstellingen tussen kop, halsschild en dekschilden, die o.a. 

Everts (1898, p. 68) opgeeft als determinatiekenmerken, blijken in het mate¬ 

riaal uit Meijendel bruikbaar te zijn. De groepen dieren, die men verkrijgt als 

het materiaal naar dit kenmerk wordt onderscheiden, blijken samen te vallen 

met de groepen die ontstaan bij onderscheiding naar kenmerken in de $ geni¬ 

taliën. 

3. Het verschil tussen de twee vormen in de vorm van de episternen van de 
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metathorax, dat o.a. door Everts (1898, p. 68) en Jeannel (1942, pp. 843— 

846) wordt opgegeven, wordt door Gersdorf (l.c., fig. 1), en in navolging 

van hem ook door Lindroth (l.c., p. 52), op grond van statistische onderzoe¬ 

kingen van geen absolute waarde geacht. Gersdorf mat van ongeveer twee¬ 

honderd exemplaren lengte en breedte van de episternen. Bij het uitzetten van de 

quotiënten van deze maten tegen de frequenties waarin ze optreden, vond Gers¬ 

dorf een ééntoppige kromme (fig. 5). Daar hij ook in andere kenmerken geen 

verschillen kon vinden, concludeerde hij, dat C. mollis en C. melanocephalus 

niet specifiek verschillen. 

Past men deze zelfde methode toe op een. groep van tweehonderd exemplaren 

uit Meijendel (die op grond van de andere kenmerken, die hierboven ter sprake 

zijn gekomen, kan worden onderscheiden in honderd exemplaren van C. melano¬ 

cephalus en honderd van C. mollis, van elk 50 $ $ en 50 $ $ ), dan ontstaat 

een duidelijk tweekoppige kromme (fig. 6, c.f. figs. 7 en 8). Hierbij behoren de 

dieren met de index 1,20—1,30 voor 86,8% tot soort C. melanocephalus, en die 

met de index 1,40—1,50 voor 91,5% tot de soort C. mollis. Het is daarom 

onwaarschijnlijk, dat meer materiaal een ééntoppige kromme zou opleveren. 

Lindroth merkt op, dat de vorm van de episternen afhankelijk is van de 

ontwikkeling van de achtervleugels en dat daarom geen constante vorm van de 

episternen is te verwachten, daar zowel bij C. mollis als bij C. melanocephalus 

micro- èn macroptere individuen voorkomen. 

Het materiaal van Meijendel geeft over dit verband tussen vleugel-ontwikkeling 

en de vorm van de episternen geen uitsluitsel, want onder de exemplaren van 

C. melanocephalus bevond zich slechts één macropteer $ , de overige exemplaren 

waren alle micropteer, en op alle macroptere C. mollis-individuen kwam ook 

slechts één micropteer $ voor. De quotiënten van lengte en breedte van de 

episternen van deze dieren zijn in de histogrammen (fig. 9) aangegeven met 

pijlen. Het is zeker niet zo, dat de vleugelontwikkeling altijd bepalend is voor 

het verschil in episternen-vorm tussen C. melanocephalus en C. mollis, getuige 

het microptere $ van C. mollis, dat wat episternen-vorm betreft volkomen past 

bij de andere, macroptere, C. mollis-individuen. 

4. Schatzmayer (l.c., p. 40) geeft op, dat de achtertarsen bij het $ van 

C. mollis altijd langer zijn dan die van C. melanocephalus. Lindroth (l.c.) 

ontkent, op grond van metingen aan vier exemplaren, dat dit kenmerk constant is: 

„Es treten mei. mit auffallend kurzen Hintertarsen auf, aber Konstanz liegt 

nicht vor”. Metingen aan het materiaal uit Meijendel bevestigen deze opmerking 

van Lindroth volkomen, zowel voor de relatieve (fig. 10) als voor de absolute 

lengte. 

5, 6, 7. Ook de totale lichaamslengte, de lengte van de metatarsen en de 

microsculptuur van de dekschilden, o.a. opgegeven door Putzeys (1873, p. 73) 

en Calwer (1916, pp. 96, 97), bleken voor het materiaal uit Meijendel on¬ 

bruikbare kenmerken te zijn. 

Gersdorf (l.c.) beweert: „Ökologische Unterschiede konnte ich (-) nicht 

finden”. Uit gegevens verkregen in Meijendel blijkt wel degelijk een oecologisch 

verschil tussen C. melanocephalus en C. mollis te bestaan. Men vindt C. melano¬ 

cephalus vrij algemeen in bijna alle biotopen, in grote aantallen vooral in open 
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Fig. 1. Penis van Calathus mollis Marsh., lateraal en dorsaal aanzicht, vergroting 50 X; 

fig. 2. Penis van Calathus melanocephalus L., lateraal en dorsaal aanzicht, vergroting 50 X; 

fig. 3. Rechter parameer van Calathus nzollis Marsh., lateraal aanzicht, vergroting 62 Xï 

fig. 4. Rechter parameren van Calathus melanocephalus L., lateraal aanzicht, vergroting 62 X; 
... TT- , , .. , . lengte episternum 
fig. 5. Histogram van de frequenties (ordinaat) van het quotient - 

breedte episternum 

(abscis) van de metathorax in tweehonderd individuen van Calathus, naar Gersdorf (1937, 

fig. 1), veranderd; fig. 6. Histogram van de frequenties (ordinaat) van het quotient 

----P ^ er un. ^a^s(;-s^ van metathorax in tweehonderd individuen van Calathus 
breedte episternum 

uit Meijendel; fig. 7. Episternum van de metathorax van Calathus mollis Marsh., vergroting 

22 X; fig- 8. Episternum van de metathorax van Calathus melanocephalus L., vergr. 22 X- 
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_. . r . . lengte episternum 
Fig. 9. Histogrammen van de frequenties (ordinaat) van het quotient - 

breedte episternum 

(abscis) van de metathorax in honderd individuen van Calai bus melanocephalus L. en hon¬ 
derd individuen van Calathus mollis Marsh, uit Meijendel; ^ =■ micropteer $, | = 

macropteer $ ; fig. 10. Histogrammen van de frequenties (ordinaat) van het quotient 

—achtertars— (ahsds) in honderd individuen van Calathus melanocephalus L. en 
totale lichaamslengte 

in honderd individuen van Calathus tnollis Marsh, uit Meijendel. 
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terreinen met begroeiing van duinriet (Calamagrostis epigeios Roth.) en andere 

grassen, en ook in dergelijke terreinen waar verspreid berkebomen staan. C. 

mollis is veel zeldzamer, en voornamelijk te vinden op de kale zandterreinen, al 

of niet met lichte begroeiing van helm (Ammophila arenaria Link.), mossen of 

korstmossen. 

Als conclusie uit alle bekend geworden feiten lijkt het mij, dat in het materiaal 

uit de duinen C. melanocephalus en C. mollis als twee aparte soorten beschouwd 

kunnen worden. 

Kenmerken waarin ze verschillen zijn: 

Calathus melanocephalus L. 

Kop en dekschilden zwart, halsschild geelrood, ook bij onuitgekleurde exempla¬ 

ren is de tegenstelling van de donkere kop tegen het lichtere halsschild duidelijk. 

Poten en sprieten meestal roodachtig bruin. 

De dieren lijken enigszins boller dan exemplaren van C. mollis, het lichaam is 

(bij in alcohol geconserveerde dieren!) minder gestrekt dan bij C. mollis, wel 

voornamelijk door de knik tussen kop en halsschild. 

Episternen van de metathorax bij de meeste exemplaren ongeveer 1,2 (extre¬ 

men 1,0—1,5) maal zo lang als breed. 

Penis met een duidelijke dorsale uitholling voor de top, rechter parameer met 

een duidelijke tand. 

Micropteer, slechts een enkel exemplaar heeft uitgegroeide achtervleugels. 

Calathus mollis Marsh. 

Kop, halsschild en dekschilden rood- of donkerbruin, onuitgekleurde exem¬ 

plaren zijn lichter, maar hebben altijd kop en halsschild van dezelfde kleur. 

Poten en sprieten meestal geelbruin. 

De dieren lijken meer gestrekt en platter dan C. ittelanocephalus, kop en 

halsschild (bij alcohol-materiaal !) nagenoeg in één vlak. 

Episternen van de metathorax bij de meeste exemplaren ongeveer 1,5 (extremen 

1,2—1,8) maal zo lang als breed. 

Penis voor de top zonder duidelijke dorsale uitholling, rechter parameer slechts 

zwak getand. 

Macropteer, slechts een enkel exemplaar met onuitgegroeide achtervleugels. 

Literatuur 
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English summary 

In the sand dune area north of The Hague Calathus melanocephalus L. and 
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C. mollis Marsh, were regularly collected from the catchboxes set out in this 

area since 1953. Most specimens could be classified as one of the two species 

without difficulty, but a number of specimens remained, which could not be 

identified straight away. From a study of the literature it was found that some 

doubt exists about the separation of the two species. 

The material under study showed that in this area the two are quite distinct. 

The following characteristics could be used for their separation. 

1. The male genitalia, according to Lindroth (1943, p. 53). See figs. 1—4. 

2. The colour differences in head, pronotum, and elytra (Everts, 1898, p. 68). 

The distinction upon this characteristic coincides with that upon the male 

genitalia. 

3. The shape of the episternum of the metathorax can be expressed as the ratio 

between length and breadth. The frequency-distribution shows a double peak, 

each consisting of specimens from one or the other species (figs. 6—8). 

Gersdorf (1937, fig. 1) found only one maximum, and concluded that the 

species are not to be separated. This certainly does not apply to this material. 

4. The length of the hind tarsi of the female does not show any statistical dif¬ 

ferences as Schatzmayer (1937, p. 40) suggests (fig. 10). 

5. No other distinguishing characteristics could be found. 

C. melanocephalus was caught in nearly all biotopes from bare sand to wooded 

areas with undergrowth, particularly in open terrain with Calamagrostis epigeios. 

C. mollis is much less common and occurs mainly in bare areas, with only a 

slight growth of Ammophila arenaria, mosses, or lichens. 

Leiden, Zoölogisch Laboratorium, Rijks Universiteit. 

Spinnen van Schiermonnikoog 

door 

J. HULSEBOS 

Gedurende een drietal jaren had ik het voorrecht op Schiermonnikoog woon¬ 

achtig te zijn. Tijdens mijn verblijf aldaar (1956—1958) heb ik een begin ge¬ 

maakt met de inventarisatie van de spinnenfauna. Helaas is door mijn vertrek 

hieraan een einde gekomen. 

Het volgende overzicht is dus verre van volledig. Naar ik hoop, zal ik in de 

toekomst in staat zijn deze lijst eens aan te vullen. 

Fam. Dictynidae Fam. Clubionidae 

Ciniflo similis BI. Clubiona corticalis (Walch) 

Dictyna uncinata Thor C. pallidula (Cl.) 

C. subsultans Thor 

Fam. Gnaphosidae 

Drassodes lapidosus (Walch) Fam. Thomisidae 

Scotophaeus blackwalli (Thor) Xysticus cristatus (Cl.) 

X. kochi Thor 
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X. lineatus Wert 

Th an at us striatu s C L. Koch 

Philodromus aureolus (Cl.) 

Oxyptila praticola (C. L. Koch) 

Fam. S a 11 i c i d a e 

Salti eus scenicus (CL) 

Fam. Lycosidae 

Lycosa agrestis (Wert) 

L. amentata (Cl.) 

L. monticola (Cl.) 

L. nigrioeps Thor 

L. pullata (Cl.) 

L. tarsalis Thor 

Trochosa spinipalpis (Cl.) 

T. terricola Thor 

Tarentula pulverulenta (Cl.) 

T. barbipes (Sund.) 

Fam. Agelenidae 

A gele na labyrinthica (Cl.) 

A. similis Ksg. 

Textrix denticulata ( Oliv. ) 

Te genaria atrica C. L. Koch 

T. domestica (Cl.) 

T. larva Sim. 

Fam. Theridiidae 

Steotoda bipunctata (L.) 

Theridium ovatum (Cl.) 

T. ovatum var. redimitum (Cl.) 

T. ovatum var. lineatum (Cl.) 

T. varians Hahn 

T. neglectum Wiehle 

T. tinctum (Walch) 

Fam. Argiopidae 

Meta segmentata (Cl.) 

M. mengei BI. 

M. merianae (Scop.) 

Araneus diadematus Cl. 

A. umbraticus Cl. 

A. cucurbitinus CL 

A. cucurbitinus var. 

opistographus Kulcz. 

A. displicatus Hentz. 

A. cornutus CL 

Zygiella n. not at a (CL) 

Z. atrica (C. L. Koch) 

Fam. Linyphiidae 

Entelecara congenera (Cbr.)*) 

F. n. sp., 24.V.1958 

Moebelia penicillata (Wert.) 

Eriponidium praminicola 

(Sund.) 

Gongylidium rufipes (Sund) 

Dismodicus elevatus 

(C. L. Koch) 

Hypomma cornutum (Blw.) 

Maso sundedalli (Wert.) 

Oedothorax apicatus (BI.) 

Ti so va gans (BI.) 

Gongylidiellum murcidum Sim. 

G. vivum (O. P. Camb.) 

Diplocephalus cristatus (Blw.) 

Erigone arctica (Wiehle) 

E. atra (Blw.) 

E. dentipalpis (Wiar) 

Drap et is ca sodalis (Sund.) 

Lepthyphantes leprosus (Ohl.) 

L. obscurus (BI.) 

L. tenuis (BI.) 

Linyphia clathrata Sund. 

L. montana (Cl.) 

L. triangularis (CL) 

Fam. Tetragnathidae 

Tetragnatha montana Sim. 

T. nigrita Lendl. 

Pachygnatha clercke Sund. 

Summary 

A list of spiders taken in the North Sea Island of Schiermonnikoog. One species 

is mentioned, which had not been taken in the Netherlands before. 

Dwrngeloo, Leggeloo 31. 

*) Det. P. Chrysanthus. 
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Faunistische notities betreffende Diptera II 1 ) 
door 

G. VAN DER ZANDEN 

Van de vliegen die ik de afgelopen jaren tijdens het verzamelen van Hymen- 

optera terloops ook ving, werd een aantal der grootste of meest „opzichtig” 

gekleurde exemplaren door mij gedetermineerd. De min of meer zeldzame vond¬ 

sten hierbij volgen hieronder. De dieren gemerkt ,,leg. H.T.”, ontving ik van de 

heer H. Teunissen te Berchem. 

Bombyliidae. 

Anthrax hottentotus"L. Een ruiltransactie met de heer J. Petit te Bassenge 

(B.) bracht me een $ , door hem gevangen 20.VIII.1952 te Katwijk („dunes”). 

Exoprosopa capucina Fabr. Een $ , gevangen juni 1952 te Nuenen. 

Conopidae. 

Conops quadrifasciata D. G. Eveneens ontvangen van de heer J. Petit een $ , 

gevangen 15.VIII. 1952 te Katwijk („dunes”). 

S y r p h i d a e. 

Didea intermedia Löw., verzameld $ $ 27.V.19A4 en 13.VII. 1949 te Schayk 

en ? 4.VIII. 1944 te Horn. Alle drie leg. H.T. 

Xanthogramma ornatum Mg., gevangen twee $ $ 17.VI.1951 en 14.VIL 1958 

te Eindhoven. 

Volucella inanis L., gevangen ? juni 1950 te Deventer, leg. Betrem. 

Volucella zonaria Poda, verzameld een $ te Berchem, 24.X.1949 ( !), leg. H.T. 

Cinxia borealis Fall. Verzameld $ , $ 15.VII.1945 te Schayk en 23.VII.1947 

te Oploo, $ $ te Oisterwijk op 23.VIII. 1949 en 9.IX. 1951. Alle vier leg. H.T. 

Spilomyia saltuum F. Een $ gevangen te Helmond, 21.VIII. 1954. 

Doros conopeus F. Verzameld een ç , 7.VII.1951 te Udenhout, leg. P. Benno 

en een $, 18.VI.1947 te Oploo, leg. H.T. 

Baccha elongata F. Gevangen twee $ $, 15.VIII.1947 te Oisterwijk en 19. 

IX. 1947 te Oploo, bekk| leg. H.T. 

Chrysotoxum vernale Löw. Verzameld een $, 4.VI.1956 te Oploo, leg. H.T., 

en een $, 5.VI.1955 te Eindhoven. 

Summary 

A number of rarer Diptera taken during the last few years in the Netherlands. 

Eindhoven, N. Brabantlaan 21. 

1) Nr. I verscheen in De Levende Natuur 58 : 100—101, 1955. 

Euphyia luctuata Schiff. (Lep., Geom.). Van deze spanner ving ik in de Pinkster- 

vakantie van 1959 twee exemplaren, een vers op 18 mei op de Hoge Veluwe vlak bij Otterlo 

en een af gevlogen exemplaar op 19 mei in de bossen ten noorden van Hoenderlo. 

Op dezelfde vindplaatsen ving ik Epirrhoë tristata L., vier op 18 mei en drie op 19 mei. 

Tenslotte ving ik 16 mei een exemplaar van Ecliptopera silaceata Hb. te Otterlo. 

R. de Jong, Tab. M. C. Asserstr. 36, Amsterdam-W. 2. 
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Discussions on the taxonomie status of some Ptinidae 

of economie importance 

(Notes on North American Coleoptera, No. 5) 

by 

CHARLES S. PAPP 

It is inconvenient for students who may be interested in certain species of 

insects of economic importance to have a constant fight with taxonomic problems, 

especially if it is due to changing names of a genus or species. Such changes are 

made very often, and in some cases the student really does not know the reason 

for it and does not know which is the correct name. So it happens quite often 

that authors publish papers concerning the same species at the same time under 

four or five different names. Some of them mention synonyms to help students 

recognize the species he is writing about; some do not use synonymical references 

so the reader is confused and accepts the new combination, thus adding to the 

chaos. 

In the present paper the most important cases are dealt with and discussed 

according to the best information, based upon the careful study of specimens 

and literature. The writer often refers to the 5th Supplement of Leng’s Catalogue 

of Coleoptera of North America, by R. E. and R. M. Blackwelder (1948) 

and he believes, that Blackwelder by completing the 5th Supplement has 

presented the bibliography only (as noted on p. 29) and refers to previous 

authors’ decisions concerning any taxonomic status. If there are some mistakes 

in the 5th Supplement, they are certainly not the fault of the compilers. 

1. The genus Tipnus Thomson. — Established by C. G. Thomson in 1863 

(Skandinaviens Coleoptera, Lund, 5 : 141). Five years later Mulsant & Rey 

described (or named) another genus as Epaulaecus in their monumental work 

’’Histoire naturelle des coléoptères de France” (in the 2nd series of the Ann. 

Soc. Linn. Lyon, 1868, 15 : 49). This name was used later by E. A. H. Kiesen- 

WETTER in his ’’Naturgeschichte der Insecten Deutschlands” (Abt. I, vol. 5, 

1877, p. 80). Also E. Reitter in his key-series of European beetles (Vol. 11, 

1884, p. 4) used Mulsant & Rey’s name. Furthermore, G. Seidlitz overlooked 

Thomson’s generic description and used Epaulaecus in two of his greatest works, 

the ’’Fauna Baltica, die Käfer der deutschen Ostseeprovinzen Russlands” (1887— 

1897, pp. 192 and 818) in the part published in 1889 (p. 547), and in his 

other work ’’Fauna Transsylvanica” (1891, p. 547). Twenty years later M. Pic 

first recognized Thomson’s designation from 1863, and in his Catal, analyt., 

19H, 2 : 335, analysed the taxonomic value of both Tipnus and E.paulaecus, and 

upon discovering that both are the same he synonymized Epaulaecus Muls. & Rey 

and kept Tipnus Thomson as the generic name to be used. In 1911 Vol. 3 of 

E. Reitter’s ’’Fauna Germanica” was in preparation, and, independently from 

Pic, Reitter also recognized the status of Tipnus and mentions it as a subgenus 

of Nipt us Boield. (1912: 322), placing Epaulaecus in synonymy. In the same 

year (1912) the Ptinidae Part of the Catalogus Coleopterorum (Part 41) was 

published, compiled by Pic, with Tipnus as a valid genus (p. 12) and Epaulaecus 



PTINIDAE OF ECONOMIC IMPORTANCE 257 

as a synonym. A. Horion in his ’’Nachtrag zu Fauna Germanica” (1935, p. 

270) definitely recognizes the genus Tipnus, by then widely used. 

In order to promote stabilization of nomenclature the writer recommends re¬ 

establishing the status of Tipnus Thomson. 

Of the genus Tipnus we have one species in North America as mentioned in 

the 5th Supplement: T. unicolor Piller. To avoid the description of other new 

species or varieties of this genus or species, the writer would like to mention 

that this species varies in color and in size. T. unicolor Piller is a small species, 

1.5—2.5 mm (male and female) long, possessing all the typical ptinid characters. 

There are certain variations in color and size, and extreme dark and small 

specimens have been described as var. fus eus by Gradl (En tom. Nachr. 1881, 

7 : 306) and are known from Germany and England; extremely large, and also 

dark, specimens from Poland are known as var. salinus Schilling (Arbeiten 

schlesisch. Ges. 1843 : 175). Another variation (var. lutosus Muls. & Rey, op. 

cit. p. 203) from France is unknown to me and has never been collected or 

mentioned since it was described. 

2. The genus Eurostus Muls. & Rey. —The reader is certainly in a dilemma 

if he tries to establish a clear view of this genus according to the arrangement 

mentioned in the 5th Supplement (p. 29). Eurostus Muls. & Rey is at first 

stated to be a good genus, but in the next paragraph Eurostus is reduced to a 

synonym of Pseudeurostus Heyden. It is quite difficult to understand the economic 

literature if the following names are used: Eurostus hilleri Reitter (or helleri), 

Pseudeurostus hilleri (or helleri) and Niptus hilleri (or helleri), which are all 

the same species of beetle. It is doubly misleading if in economic publications 

authors misspell names, as in. the case of ”hilleri” and "helleri'. Reitter 

described the species in 1877 (Deutsche ent. Zeitsch. 21 : 378) and named it 

after Hiller, the collector. 

M. Pic (1912, Col. Cat. 41 : 11) was apparently the first to use the incorrect 

spelling of the name (helleri). 

As mentioned earlier, at present we do not know which generic names are 

synonyms. Let us study the value and the history of these names with a third 

example, that of Niptus. 

Eurostus Muls. & Rey (op. cit. p. 49 and 185) was erected for species from 

the Old World. There is an error in the 5th Supplement, because it is mentioned 

as a good genus on page 49, and on p. 185 as a synonym of Pseudeurostus. 

Whoever created this synonymy was not aware that it is identical with the genus 

mentioned on page 49. 

Pseudeurostus Heyden (1906) the other name, was supposed to be a good 

generic name for Eurostus Muls. & Rey (1868). Pseudeurostus is a nomen nudum 

used by Heyden in a non-descriptive catalogue (Cat. Col. Eur. etc., p. 424). 

If we search the world literature we shall be able to recognize that Heyden’s 

generic name is not mentioned anywhere else, except in some ’’modern” taxono¬ 

mic papers. Where the mistake originates is hard to tell. Its origin can be 

attributed to the use of only the ’’Index” part of great catalogues. For example 

all synonymic or subgeneric names are printed in italics in the index of the 

Coleopterorum Catalogus, part 41 (Ptinidae, by Maurice Pic) and in part 170, 
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the general index. The latter was compiled from indexes of 169 parts. In the 

index of part 41 Eurostus is printed in italics (p. 40), and Pseudeurostus in 

century type which indicates that the first is a nynonym or subgeneric name. 

This mistake was repeated in the general index, which may be the only reference 

used as a basis for such a taxonomic decision. The value of Pseudeurostus was 

recognized by M. Pic (Col. Cat. pars 41, 1912, p. 13) who placed it as a 

synonym of Eurostus. 

Nipt us is another generic name to be discussed in connection with the above 

two names. According to the bibliography in the 5th Supplement, hilleri Rtt. 

(known also as helleri) is supposed to be a member of the genus Eurostus. 

Boieldieu erected the genus Niptus in 1856 in his ’’Monographie des ptiniores” 

(Ann. Soc. enl. France, Ser. 3, 4 : 290 and 662) with a previously described 

ptinid, hololeucus Fald. (1836), as genotype. Subsequently 

J. LeConte (1859) added ventriculus from the U.S.A., 

E. Reitter (1877) added hilleri from Japan, 

L. Fairmaire (1878) added schmidti from Peru, 

E. Reitter (1886) added fausti from Turkestan, 

M. Pic (1908) added maximus from Brasil and 

M. Pic again (1950) added suhelongatus without locality. 

After C. W. Johnson reported N. hilleri Rtt. from New England (Psyche 

1921, 28 : 7), European economic entomologists added further data to its biology. 

Niptus belongs to a group of ptinid beetles in which the punctate and striate 

elytra cover the abdomen less extensively, the ventral segments being subequal 

in width to the elytra. Antennae eleven-jointed, and the prothorax contracted 

posteriorly. Reitter (1877, p. 378) indicates these facts clearly, but I am unable 

to recognize these elements in any description of the genus Eurostus, to which 

hilleri Rtt. supposedly belongs. To endorse the status of the genus Niptus I would 

like to mention students who recgnized it: Redtenbacher, J. Du Val, LeConte, 

Thomson, Mulsant & Rey, Kiesenwetter, Horn, Reitter, Fauconnet, 

Lameere, Fall, Pic, etc. 

After this analysis the synonymy is the following: Niptus hilleri Reitter = 

Eurostus hilleri Reitter (not helleri) 

3. Ptinus testaceus Olivier. — A good species. This species has apparently 

been placed as a synonym of P. hirtellus Sturm (see 5th suppl.). Olivier 

described testaceus in 1790 (Entom., Coleopt. 2 : 9, plate 2, fig. 9), and it is a 

well-known European species. During the last 50 years hirtellus Sturm (1837) 

has been regarded as a variety of testaceus (on the basal half of the elytra 

without the usual white band of longer hairs). Reitter mentioned (Fauna 

Germanica, 1911, 3 : 324) hr unneu s Duft. (1825) as a good species and clas¬ 

sified testaceus as a variety of it. Pic (1912, p. 35 and 36) recognized this 

mistake and changed the status of hrunneus to var. brunneus and gave testaceus 

Oliv, a specific rank. Fall (Trans. Amer. ent. Soc. 1905, 31 : 112 and 114), 

not having seen the type specimen of testaceus, gave priority to a young specimen 

of a variation and mentioned testaceus as hrunneus. Since Pic (1912) sorted 

out this problem a chain of other authors agreed with him, and really I do not 

see why we could not. Summary: 
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Ptinus testae eus Oliv., Ent. Col. 1790, 2 : 9, pi. 2, f. 9. 

. = advenu WolL, Ins. Madeira 1854, p. 261. 

= lucasi Boield., Monogr. 1856, p. 636. 

= ruf us Lucas, Expl. Alg. 1847, 2 : 207, pl. 20, f. 4. 

var. brevipennis Pic, Echange 1896, 12 : 108. 

var. hirtellus Sturm, Deutschi. Ins. 1837, 12 : 80, pl. 258, f. A. 

— brunneus Duft., Fauna Austr., 1825, 3 : 65. 

zz torticollis Lucas, Expl. Alg. 1847, 2 : 212, pl. 20, f. 11. 

var. (?) obsoletus Baudi, Berl. ent. Ztschr. 1873, 17 : 326. 

P. brunneus Duft. (1825) is placed as a synonym of Ptinus testae eus var. 

hirtellus Sturm. The writer does not know any testaceus described by Thunberg, 

1784, in this family, as mentioned in the 5th Supplement, but we know testaceus 

Castelnau 1840 (Hist. Nat. 1 : 296) from Dalmatia, which is a synonym of 

Ptinus fur Linné, 1758. 

University of California, Dep. of Entomology, Riverside, California, 

G. F. FERRIS (2 jan. 1893-21 mei 1958) 

In verband met het overlijden van ons erelid prof. G. F. Ferris (zie Ent. 

Ber. 18 : 197) zij meegedeeld, dat thans in het door hem opgerichte tijdschrift 

Microentomology (23, p. 65—92) een ’’memorial number” verschenen is. Het 

bevat een portret van F. in zijn werkkamer, een volledige lijst van zijn publi¬ 

caties (1915—1958), een lijst van alle door hem beschreven geslachten en soor¬ 

ten en een korte levensbeschrijving, waaraan het volgende ontleend is. 

Ferris was het jongste kind van een spoorwegarbeider, hij had een oudere 

zuster en 3 broers. Toen hij 2—3 jaar was, verhuisde de vader naar een kleine 

boerderij en woonde de familie in een blokhut met 1 kamer. Weldra overleed 

zijn moeder en kwam F. met zijn zuster bij een grootmoeder. Toen zijn groot¬ 

moeder stierf, kwam hij weer bij zijn vader, die ondertussen dagloner bij een 

zinksmelterij was geworden. Hij bleef daar tot zijn 13de jaar en diende gedurende 

twee zomers als knecht op een boerderij. Na zijn 13de jaar kwam hij bij zijn 

oudste broer Leslie, die aan het ’’Baptist College” (Ottowa University) studeerde, 

en agent van een krant was. F. hielp bij het bezorgen van de krant en studeerde 

ook. In 1909 was Leslie afgestudeerd en werd leraar aan de ’’high school” te 

Telluride (Colorado). F. nam het krantenbaantje van hem over en werd in 1909 

ingeschreven als student van Ottawa University, maar was daar een mislukkeling 

(”a complete failure”)! Toen wilde F., die 17 jaar oud was, naar zee, maar zijn 

vader en Leslie weigerden om toestemming te geven. Ten slotte wist Leslie hem 

geplaatst te krijgen bij de Telluride Power Company te Telluride. 

Deze maatschappij nam jongelui aan op een zeer laag salaris, maar liet de 

beste studeren om zodoende de beschikking te krijgen over goed geschoold perso¬ 

neel. In 19II wilde men F. naar Cornell University zenden, maar F. wilde naar 

Stanford University, omdat Kellogg daar doceerde. F. had te Ottawa Kellogg’s 

American Insects gezien en Kellogg was de enige entomoloog, waarover hij 

ooit gehoord had. Zomer 1912 kwam F. met een beurs van slechts $450 van 

genoemde maatschappij te Stanford aan en behaalde daar zijn graad van M.A. in 
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1917. Hij werd toen ’’teaching assistant in entomology” en bereikte in 1937 de 

rang van ’’full professor”. Tijdens zijn professoraat hebben bij hem 45 leerlingen 

de graad van M.A. behaald en 10 die van Ph.D. 

De liefde voor de zee is F. bijgebleven. Gedurende vele jaren was hij leider 

van de ”sea scouts” en tijdens de laatste oorlog diende hij 4 jaar bij de kustwacht 

der Amerikaanse Marine. Verder zij vermeld, dat hij, denkende aan zijn eigen 

jeugd, vaak arme studenten hielp, ze bij zich aan huis nam, of financieel steunde. 

Ook heeft F. meermalen financieel bijgedragen om de publicatie van Micro- 

entomology en zijn grote schildluis-atlas mogelijk te maken, hoewel zijn middelen 

dat eigenlijk niet toelieten. 

In de Pan-pacific Entomologist (35, pp. 1—50) is ook een uitvoerig artikel 

over Ferris verschenen van de hand van verschillende auteurs. Op blz. 51 vindt 

men een portret, waarop men F. ziet, tekenend aan het microscoop. F. tekende 

voortreffelijk, hoewel hij daarin blijkbaar nooit les had gekregen (hetzelfde gold 

bij ons voor Dr. A. C. Oudemans en Dr. E. Piaget). Alle tekeningen van de 

grote schildluis-atlas zijn door F. zelf getekend. Hij schreef mij eens, dat hij 

ongeveer 2 dagen nodig had om een plaat daarvan te voltooien. Blijkbaar viel 

dit werk hem ten slotte te zwaar. Toen hij aan de Pseudococcidae bezig was, schreef 

hij mij: ”It is a very slow and monotonous task, dealing with this group”, en 

over de grasbewonende soorten: ’’These grass-infesting things are going to be a 

terrific task. They are endless, and they are dull species”. Ook toen hij aan deel 

VII bezig was schreef hij: ”It is a very tiresome task”. Helaas heeft hij het 

laatste deel (vol. VIII) niet mogen voltooien. In het voorwoord van vol. VII 

schreef F. reeds, dat hij, in verband met zijn gezondheid, niet kon beloven, dat 

dit laatste deel ooit zou verschijnen. 

A. Reyne. 

Actebia praecox L. op Texel (Lep., Noctuidae). Bij mijn lichtvangsten op Texel in 1959 

ving ik deze uil op drie verschillende avonden: op 30.VII één exemplaar, op l.VIII weer één 

en op 6.VIII zeven stuks. Die van de eerste twee avonden waren kersvers, op 6 augustus 

waren enkele al wat afgevlogen. De vlinder begon dus blijkbaar juist eind juli te vliegen. 

Nog een tip voor het vangen: slechts een der exemplaren van 6.VIII ging op het vanglaken 

zitten, alle andere verscholen zich in het gras in de buurt van de lamp. Door de groene 

kleur zijn ze dan haast niet te vinden. Ik ben er dan ook zeker van, dat er wel meer waren 

dan ik gezien heb. 

F. C. J. Fischer, Lumeystraat 7c, Rotterdam. 
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REGISTER 

* vóór de naam duidt aan een naam nieuw voor de wetenschap 
* preceding a name denotes a name new to science 

** vóór de naam geeft aan een soort of vorm nieuw voor de Nederlandse fauna 
** preceding a name denotes a species or form new to the Netherlands fauna 

ACARI 
Aceosejidae 107 
ambigua 20, 21 
angustus 109 
annulata 20, 22 
Anoetinae 44 
avellanae 117, 118 
Brevipalpus 90 
carnea 72 

*Carneopiona (sg) 22 
Cecidophves 14 
coccinea 22 
confundatus 90 
conglobata 21, 22 

*Conglopiona (sg) 22 
dimidiatus 89 
elimata 89 
Erineum 14 
Eriophyes 14 
fragariae 123, 124 

^frontalis 108 
fuscata 21 
Galumna 89 
goniothorax 14, 90, 119 
Hydrachnellae 20 
inflata 20, 21 
inornatus 90 
lacerata 21, 22 
laminata 20, 21 
Lasioseius 107—109 
latus 92 
longipilus 219 
mali 14 
malinus (ssp.) 14, 89, 

[119 
Metatetranychus 221, 222 
nodata 20—22 
nodatoides 20, 21 
obturbans 22 
Oribatidae 89 
pallidus 123, 124 
Petrobia 92 
Phyllerium 14 
Phytoptidae 113, 118-212 
Phytoptus 14, 90, 

[117—120 
Piona 20 
Pionacercus 22 

*polydesmophilus 107 
pusilla 22 

*Pusillopiona 22 
pyrinum 14 
rhinolethrum 245 
Rhinonyssus 245 
rotunda 22 
Sarcoptidae 84 
Scheloribates 90 
Steneotarsonemus 123, 124 
Tarsonemini 44, 123 
Tarsonemus 123 
Tetranychus 218 
Tiphys 22 
triradiatus 120 
Typhlodromus 219 
Tyroglyphidae 44 
Tyrophagus 89 
ulmi 221, 222 
urticae 218 

ARANEIDA 

Agelena(idae) 254 
agrestis 254 
Agriopidae 100 
amentata 254 

**angulatus 183 
apicatus 254 
Arachnidae 99, 144 
Araeoncus 183 
Araneus 254 
arctica 254 
Argiopidae 254 
Asthen argus 183 
atra 254 
atrica (Tegenaria) 254 
atrica (Zygiella) 254 
aureolus 254 
barbipes 254 
bipunctata 254 
blackwalli 253 
Ciniflo 253 
clathrata 254 
clercke 254 
Clubiona(idae) 253 

**congenera 254 
**convexum 184 

cornutum (Hypomma) 
• [254 

cornutus (Araneus) 254 

corticalis 253 
**crassiceps 183 

cristatus (Diplocephalus) 
[254 

cristatus (Xysticus) 253 
cucurbitinus 254 
denticulata 254 
dentipalpis 254 
diadematus 254 
Dictyna(idae) 253 
Diplocephalus 254 
Dismodicus 254 
displicatus 254 
domestica 254 
Drapetisca 254 
Drassodes 253 
elevatus 254 
Entelecara 254 
Episinus 183 
ErigoneGnae) 254 
Erigonidium 183 

**falconeri 183 
flavipes 184 
Gnaphosa(idae) 182, 253 
Gongylidiellum 183, 254 
Gongylidium 254 
graminirola 254 
Hypomma 254 
Jacksonella 183 
kochi 253 
labyrinthica 254 
lapidosus 253 
larva 254 

**leporina 182 
leprosus 254 
Leptyphantes 184, 254 
lineatum (var) 254 
lineatus 254 
Linyphia 254 
Linyphiidae(nae) 183, 

[184, 254 
Lophomma 183 
Lycosa(idae) 254 
Maso 254 
Mengea 184 

**mengei 184, 254 
merianae 254 
Meta 254 
Moebelia 254 
montana (Linyphia) 254 

SMI I'h^UiMlAN 1MM 
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montana (Tetragnatha) 
[254 

monticola 254 
murcidum 183, 254 
neglectum 254 
nigriceps 254 
nigrita 254 
notata 254 
obscurus 254 
Oedothorax 254 
opistograohus (var) 254 
ovatum 254 
Oxyptila 182, 254 
Pagygnatha 254 

**papanus 183 
pallidula 253 

**pallidum 184 
penicillata 254 
Phalangidae 99 
Philodromus 254 
Porrhomma 184 
praticola 254 
Pseudoscorpionidae 99 
pullata 254 
pulverulenta 254 

**punctatum 183 
redimitum (var) 254 
rufipes 254 
Salticus(idae) 254 

**scabricula 182 
**scapito 183 

scenicus 254 
Scotophaeus 253 
segmentata 254 
sigmilis (Agelena) 254 
similis (Ciniflo) 253 
sodalis 254 
spinipalpis 254 
Steotoda 254 
striatus 254 
subsultans 253 
sundedalli 254 
Tarentula 254 
tarsalis 254 
Tegenaria 100, 254 
tenuis 184, 254 
terricola 254 
Tetragnatha (idae) 254 
Textrix 254 
Thanatus 254 
Theridium (idae) 183, 254 
Thomisidae 253, 182 
tinctum 254 
Tiso 254 
triangularis 254 
Trochosa 254 
umbraticus 254 
undnata 253 
vagans 254 
varians 254 
vivum 254 

**warburtoni 184 
Wideria 183 
Xysticus 253, 254 

ARANEIDA, COLEOPTERA 

Zygiella 254 

COLEOPTERA 

abruptus 94 
Acanthotomicus 94 
Acanthurus 93 
advena 259 
affinis 87 
albovittatus 102 
Analaches 231 
Anthrenocerus 88 
Anthribidae 46 
Aphodius 92, 104 
Aulacocvdus 231 
Aulates 115 
australis (Anthrenocerus) 

[88 
australis (Protomocoelus) 

[231 
barbatogranosus 95 
Barynotus 89 
bicavis 231 
brevipennis 259 
brevipilosus 95 
brunneus 258, 259 
Calathus 248—252 
Calosiris 115, 116 
campestris 84 
capucinulus 97 
Carabidae 248 
Caraboidea 193 
cervus 230 
Cetejus 231 
Ceutorrhynchus 102, 115 
Cicindela(idae) 84, 193 
cinchonae 96 
circumcisus 97 
Claviger 137 
Coleoptera 48 
conjugatus 104 
contaminatus 92 
cordatus 96 
Corymbetes 137 
Cryptophagus 87 
Curculionidae 62 
curvifer 93, 94 
cylindrotomicus 95 
destruens 225, 227 
Diamerus 93, 94 
discolor 95 
dissimilis 93, 94 
dolosus 227 
Dyschirius 193 
Eccoptopterus 96, 224 
emarginatus 96 
Epaulaecus 256 
Eurostus 257, 258 
eutomoides 225, 227 
excesus 96 
fagi 90 
fausti 258 
fischeri 96 
fornicatus 224 

fur 259 
fuscus (var) 257 
gigas 104 
Glenea 227 
gracilipes 225, 226 
gracilis 231 
hirsutus 225 
Gymnetron 121 
Gyrinus 193 
Harpalus 193 
helleri 257, 258 
hilleri 257, 258 
hirtellus (var) 258, 259 
hirticollis 259 
hololeucus 258 
Ips 94 
kalshoveni 97 
kraatzi 224, 225 
laevis 225, 227 
latedeclivis 94 
longicornis 137 
Lucanus 230 
lucasi 259 
lutosus 257 
macula-alba 102 
maximus 258 
melanocephalus 248—252 
melanura 87 
mollis 248—252 
morigerus 224—226 
morstatti 224—226 
multispinosus (var) 96 
myristicae 95 
Nacerda 87 
nigrescens 93 
Niptus 256—258 
novumguttata 227 
nugax 97 
obscurus 89 
obsoletus 259 
obtusus 07 

opacicauda 94 
Otiorrhvnchus 89 
papuanus 231 
pectinicornis 137 
peducilarius 115 
penangensis 97 
perforans 224, 225, 227 
pertuberrulatus 97 
Platypus 224, 226 
pluridentatus (var) 96 
posticestriatus (var) 95 
Procerus 104 
Protomocoelus 231 
Pseudeurostus 257, 258 
Ptinidae 256 
Ptinus 258 
punctatissimus 95 
punctillum 219 
pyraster 115 
raucus 80 
resectus 04 

Rhynchaenus 90 
ritsemae 93 



COLEOPTERA, COLLEMBOLA, DERMAPTERA, DIPLOPODA, DIPTERA 263 

rufus 259 
sacchari 225 
salinus (var) 257 
schenklingi 231 
schmidti 258 
Scolytidae 93, 224 
Scolytoplatypus 225, 226 
setulosus 95 
sexspinosus 96, 224 
similis 224, 226, 227 
solidus 224, 226 
spatulatus 95 
spinipennis 93 
Stethorus 219 
Streptocranus 97 
subelongatus 258 
sumatranus 94 
terminatus 116 
testaceus 225, 258, 259 
Tipnus 256, 257 
Tomicus 96 
truncatellus 95 
unicolor 257 
uniseriatus 94 
ventriculus 258 
verax 94 
versicolor 94 
villosolum 121 
Xyleborus 94—97, 

[224—227 

COLLEMBOLA 

bicinctus 88, 91 
Deuterosminthurus 88, 91 

DERMAPTERA 

Arixenia 46 
Hemimerus 46 

DIPLOPODA 

mirandus 108 
Phyodesmus 111 
Platyrrhacus 108 
sublimbatus 111 
sabulosum 87 
Schizophyllum 87 

DIPTERA 

adjuncts 134 
Aedes 8 
aegypti 8 
aenea 207 
Agromyza(idae) 134 
albostriatus 228 
Amblyomma 8 
Amblyspatha 78 
angustivittatus 8 
annulatus 147 
annulipes 147, 228 
Anopheles 220 

Anophelinae 84 
Anthomyzidae 208 
anthracinum 208 
Anthracophaga 208 
Anthrax 255 
Arctophila 149 
arcuatum. 147, 148, 202 
argenteus 214 
Arnoldiana 103 
arvorum 234 
Asarcina 231, 232 
Asilidae 210 
Asteia(idae) 208 
atra 232 
atroparvus (var) 220 
austriaca 148 
Baccha 232, 233, 255 
balteata (Epistrophe) 238 
balteatus (Syrphus) 231 
bernerina 149, 228 
bimaculata 228 
biroi 232 
bombiformis 149 
bombylans 210 
Bombyliidae 210, 255 
borealis 149, 255 
brassicae 219 
brevipennis 208 
cajennense 8 
Calliphora(idae) 7, 10 
Callitroga 10 
calopus 8 
Campylomyza ( ariae ) 78, 

[102 
capucina 255 
Cecidomyia(idae) 78, 102, 

[103, 210 
Ceioides 210 
cereris 207, 208 
cerris 103 
Cetema 207, 208 
chalybeata 148 
Cheilosia 148, 228 
Chilosis 181 
Chloropidae 207, 209 
Chlorops 208, 209 
chrysocoma 148 
Chrysogaster 148 
Chrysotoxum 147, 148, 

[202, 252 
Cinxia 149, 255 
clematidis 90 
Clinodiplosis 102 
clunipes 148 
Cnemodon 238 
combinata 209, 210 
concinna 208 

*Coniophora 79, 80, 102 
conopeus 255 
Conopidae 210 
conopoides 210, 255 
Conops 255 
conyzae 134 
crenulatus 231 

Cryptolauthia 81 
Culex 214 
Culicidae 210 
cuprea 228 
cyaneiventris 7 
Cylophora 78 
Cyclorapha 62 
Cystiphora 81 
Dasyneura 81, 102, 103, 

[212, 219 
denhoedi 232 
Dermatobia 7 
devius 210 
Didea 228, 255 
Doros 255 
dreyfusiae 239 

*edwardsi 78, 102 
eggeri 210 
Elachystera 208 
elongata 255 
equestris (Haplodiplosis) 

[9i 
equestris (Lampetia) 149 
erigerophila 134 
Eristalis 210, 234 
Eumerus 149 
Eurinomyia 149 
Exoprosopa 255 
fasciata 228 
fasciolata 8 
Ferdinandea 225 
ferox 8 
festivum 147 
flavipes 78, 233 
flavissima 181 
florum 208, 209 
frit 208—210 
fulvimanus 238, 239 
fusca 78 
gentneri 121 
Geomyza 209, 210 
germinationis 208, 209 
glaucius 147 
gracilis (Anthomyza) 208 
gracilis (Chlorops) 208 

*graminirola 81, 102 
grossulariae 147, 202 
Halidayella 207 
Haplodiplosis 91 
heraclei 118 

**heterobiae (Lestodiplosis) 
[102 

heterobia (Rhabdophaga) 
[102, 103 

hominis 7—12 
hominivorax 10 
hottentotus 255 
hybrida 149 
hypostigma 209 
inanis 255 
incurvans 115 
intermedia 255 
intricaria 210 
Ischyrosyrphus 147 
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Itonidae 102 
kochi 234 
Lampetia 149 
Lasiopteryx 81 
Lasiopticus 147 
laterale 208 
laternarius 147 

**lathyri 102 
Lathyrophthalmus 234 
leguminicola 103 
lenta 228 
Lestodiplosis 102 
Lestremiinae 78, 102 
lineola 228 
Liriomyza 134 
lobata 78 
longula 181 
luteifrons 231 
lutzii 8 
Macrolabis 103 
maculipennis 220 
Mansonia 88 
marginella 208 
Melanum 208 
menthastri 147, 210 
messoria 207, 208 
Microdon 210, 234 
Miromyza 208, 209 
Misospatha 115 
mussitans 149 
myopina 208 
narcissi (var) 149 
nasuta 209 
nectarinus (var) 231 
nemorum 149, 203 
Neurolyga 78 
nigriventris 209 
nobilis 148 
noxialis 7 
obscurella 208 
octomaculatum 148 
Oestrius 7 
Opomyza (idae) 208, 209 
ornata ( FI abel 1 if era) 199 
ornatum (Xantho- 

[gramma) 255 
Orthoneura 148 
Oscinosoma 208, 209 
oxyacanthae (var) 228 
pallipes 181 

**papaveris 102 
papuanus 234 
Paragus 231 
Parectecephala 208 
pellucens 228 
Penthesilia 149, 228 
Phytomyza 90, 134 
Pipiza 148, 228 
pisi 102 
pisicola 102 
pratorum 209 
Prionellus 78 
Psorophora 8 
pumila 78 

pumilionis 208, 209 
punctulatus 228 
Pupipara 84 
pyrastri 147 
Pyrophaena 147, 202 
quadrifasciata 255 
quadrimaculata 148 

** quer eus 103 
Rhabdophaga 102, 103 
ribbei 231 
ribesii 147 
rosarum 147, 202 
rueppellii 147 
sabulosa 208 
saltatrix 208 
saltuum 255 
scapularis 8 
scripta 210 
segnis 203 
semifasciata 228 
sii 134 
Sphaerophoria 147, 210 
Sphegina 148 
Spilomyia 255 
splendens 148 
Stegomyia 8 
Stratiomyiidae 210 

**strigula 208 
Striphosoma 208 
suavissimus 234 
subsessilis 210 
sylvarum 203, 228 
Syrphidae 147, 181, 228, 

[231-234, 255 
Syrphus 147, 202, 228, 

[231 
Tabanidiae 84, 210 
taeniorhynchus 8 
tarda 202, 228 
theobaldi 78, 102, 222 
Thomasiniana 78, 102, 222 
Tipulidae 199, 210 
titillans 8 
transfuga 149 
Tricholobia 103 
trifolii 103 
tripunctata 209 
Trixoscelis(idae) 208 
tuberculatus 149 
Tubifera 149 
umbellatarum 228 
unicolor (var) 147 
Urosema 78 
valerianae 134 
validus (var) 149 
variegata 210 
venusta 209 
vernale 255 
vicifoliae 134 
violocola 121 
vittiger 147, 228 
vitripennis 238 
Volucella 210, 228, 255 
Xanthogramma 255 

Zelima 149, 202, 203, 
[228 

zonaria 228, 255 

EPHEMEROPTERA 

Ephemeroptera 100 

HYMENOPTERA 

abdominalis 33-35 
abdominator 238, 239 
Aculeata 185 
aeruginosus 239 
Agapostemon 69 
agrorum 49, 50 
albifrons 67 
alpiniformis (ssp) 50 
alpinus 50 
Ammobates(ini) 35, 52, 

[54 
Ammobatoides(ini) 33, 

[53, 56 
ammobius 56 
Ammophila 201 
Ampulicidae 185 
Andrena 69, 145 
Andrenidae 83 
Andricus 120 
anthrisci 14 5 
Aphelinus 221 
apicalis 215 
Apidae 49, 65, 201 
Apis 65-67, 69, 70, 128, 

[130, 211, 220 
Apoidea 31, 52 
appendigaster 66 
arenarius 242 
argillacea 128 (Sphex) 
argillaceus (Eumenes) 

[214 
argillosa 128 
arvensis 65 
asiatica 129, 130 
assimile 129 
aurata 65 
auripennis 130, 131 
Aylax 115 
baccarum 115 
balteatus 50 
barcai (ssp.) 49 
Bembecinae 211 
Bembex 68, 212 
Bembix 65, 201 
Biastes 53 
bicolor (ssp) 49, 50 
bicolor 243, 244 
bidens 66 
bohemicus 49 
Bombus 13, 49, 170, 220 
caerulea 127, 130-132 
calif ornicum 132 
campestris 66 
Campsomeris 70 
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caniculatus 128, 214 
capensis 212, 213 
Chalcididae 65, 66 
Chalcidoidea 238 
Chalybion 132 
chevrieri 68 
Chlorion 130, 214, 215 
Chrysididae 65-67, 132 
Chrysis 65, 67 
cingulatus 50 
circulans (f) 120 
citropectoralis 238 
clavicornis (Meliturga) 

[35 
clavicornis (Sapygidae) 

[65 
collinus 239 
colon 65 
compress us 239 
comptula 83 
continua 212 
contobrinus 50, 51 
cordata 130 
Crabro 68, 69 
Crabroninae 68 
crassicornis 146 
cribraria 65, 67 
Cryptochilus 131, 132 
cullumanus 49-51 
cyanea (Chrysididae) 65 
cyanaea (Sphex) 132 
cyanochrysa 67, 68 
cyanura 67 
Cynipidae 115 
Cynips 115 
denticornis 211 
diadema 128 
Dioxyni 56 
Diplazon 238, 239 
Diplolepis 115 
Discoelius 146 
distiguendus 50 
dorsata 70 
edwardsii 83 
emarginata (us) 213, 214 
Encyrtidae 238 
Ephialtes 201 
ephippium (var) 49 
equestris 50 
erlandssoni (ssp) 49, 50 
Euglossa 211, 212 
Eulaema 211 
Eumenes 128, 129, 146, 

[213, 214 
Eumenidae 65 
Euplusia 211 
Evaniidae 66 
exsecta 230 
falcifica 145 
fervens 130 
figulum 129, 130 
flaviguttata 145 
folii 115 
Formica 65, 220, 230, 

[243 
gaditana 68 
germanica 241 
gerstäckeri (ssp) 51 
gibba 65 
Gillettia 115 
gotlandicus (var) 49 
gracilis 145 
gravida 211 
gussakovsky 54-56 
hafsahlianus (ssp) 50 
hafsahlioides (ssp) 50 
Halictus 145 
hammerstroemii 33 
Harpactopus 130 
Hemipepsis 212, 213 
hortorum 49 
humilis 50 
hyperboreus 50 
hypnorum 49 
Ichneumon 201 
ichneumonea 65 
Ichneumonidae 84, 201, 

[238 
ignita 65, 68. 69 
indica 65, 130 
Isocolus 115 
Janus 93 
jonellus 49 
kollari 120 
lapidarius 50 
lapponicus 50 (Bombus) 

**lapponica (Megachile) 
[196 

larshemi (f) 115 
Lasius 137 

*lebanensis (Ammobatoi- 
[des) 33 

*lebanensis (Nomada) 31 
leuconota 215 
leucosticta 33 
lignicollis 210 
Liposthenes 115 
Longiunguis 115 
lucorum 49 
luctuosa 67 
luteipes 93 
magnus 50 
mali 221 
marchicus (ssp) 35 
mastrucatus 50 
mavromoustakisi 36 
maxillosa 213, 214, 215 
Megachile 196 
melanocephalus 146 
Melecta 67 
Meliturga 34, 35 
mellifica 69 
Messor 242 
mexicana 211 
Microterys 238 
minor 36 

*minutissimus 52 
Monedula 211 

moricei 56 
muscorum 49 
mussitans 211 
Mutilla 65, 130 
Myrmica 106 
nasuta 212 
Neopasitini 52 
nigricornis 146 
niveatus 36 
Nomada 31, 69, 145 
Nomadini 31 
Nomadopsis 83 
noveboracensis 70 
Nysson 67 
Nyssoninae 68 
Odynerus 145, 146 
oraniensis 54—56 
Osmia 243 
Oxybelinae 68 
Pallosoma 132 
Parammobatodes 53 
Paradioxys 56 
Paravespula 241 
Pasites 53 
pedunculatus 146 
Pepsis 131 
Philantus 67 
Pimpla 201 
plumipes 70 
polaris 50 
pomorum 13 
Pompilidae 65, 66, 185 
Pompilus 65, 212 
praestans 34 
pratorum 49 
Prionocnemioides 132 
Prionocnemis 132 
Priononyx 130 
Prodionys 56 
Psithyrus 13 
purpureipes 132 
quadricinctus 145 
quadrifasciatus 146 
quercus 115 
quercus-baccarum 115 
quercus-folii 115 
quercus-radicis 115 
quercus-ramuli 115 
radicis 115 
ramuli 115 
reniformis 146 
Rhodites 115 
romanioides (ssp) 50 
rostrata (Bembix) 65 
rostratus (Ammobates) 36 
rubescens 3 5 
rubra 131 
Rubrica 211, 212 
ruderarius 50 
ruderatus 49 
rufa 220, 243 
ruficornis 68, 69, 215 
rufipes 65 
Salius 132, 212 
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sanguinea (ssp) 35 
sanguinicollis 33 
Sapygidae 65 
scandinavicus (ssp) 50 
Sceliphron 129, 131 
Schmiedeknechtia 52—55 
Scolia 66 
scriptus 35 
sericea 69 
serrisquama 49—51 
sexcinctus 145 
signata 65 
silvarum 50 
sispes 66 
smithianus 49 
soroeënsis 50 
speciosa 131 
Sphecidae 65, 66 
Sphecoidea 185 
Sphegidae 185 
Sphex 13, 65—67, 127— 

[132, 212, 214 
spinosa 67 
sporadicus 50 
stellata 131 
Stilbum 67 
Stizus 69 
striata (Bembex) 212 
striatus (Sphex) 130 
subborealis 49 
subfuscata 13 
subterraneus 50 
surinamensis (Apis) 211 
surinamensis (Eulaema) 

[211 
syriaca (ssp) 34 
Syrphophagus 238, 239 
taczanowszkyi 68 
taschenbergii 32 
terrestris 49 
triangulum 67 
trifasciatus 145 
tropica 65 
uniglumes 65 
vanheurni (f) 120 
variegata 65 

*verhoeffi (Ammobates) 35 
* verhoef fi (Schmiede- 

[knechtia 53 
Vespa 65, 66, 68, 69, 

[128, 212—214 
vesparia 69 
Vespidae 65 
vespiformis 69 
vestalis 49 
viatica 65 
virescens 69 
vulgaris 68 
xanthaspis 238 
xanthocephala 67 
xanthocerum 215 
xanthomelas 146 
Xeremmobates (sg) 52 
Zethus 211 

zonalis 146 

ISOPTERA 

Isoptera 220 
Neotermes 138—142 
tectonae 138—142 

LEPIDOPTERA 

Abraxas 41, 43 
Abrostola 43 
absinthiata 43 
Acherontia 166, 177 
Actebia 260 
adippe 230 
Adolias 194 
adspersus (ssp) 229, 230 
advena 205 
aestivalis (f) 137 
agathina 195, 230 
Aglais 47, 143, 159, 194, 

[199, 240 
Aglia 170 
Agrotis 42, 122, 168, 172, 
[178, 204, 205, 236, 237 
albescens (f) 204 
albicolon 237 
albina 25, 26, 27 

**albinea (f) 205 
albipuncta 176, 179 
albula 42 
alceae 149 
alchemillata 43 
Alcis 43, 230 
alcon 230 
alniaria 47 
alpium 42 
alternaria 43 
alternata 43 
Alucitidae 158, 192 
Amathes 42, 195, 230 
Ambigua 172, 178, 197 
Amblyptilia 150, 156 
Anapisa 189 
angolensis 189 
angustibalteata (f) 240 
Anticollix 43 
Apamea 43, 197, 205, 237 
Apatele 42, 71, 72, 73, 

[74, 204 
Apatura 230 
Apeira 43 
Aphomia 87 
Apisa 187, 189 
Appias 25, 26, 27 

*approximata (f) 206 
Araschnia 42, 51, 198 
Arctia 237 
Arctornis 223 
arcuosa 42 
arenaria 230 
Arenostola 42, 205, 237 
Argynnis 198, 230 

atalanta 133, 162, 165, 177 
atavistis 188 
atriplicis 43 
atropos 166, 177 
augur 42, 197, 198 

*aurea (f) 203 
aureonigra (f) 196 
aurinia 230 
Autographa 165, 168, 172, 
[176, 178, 179, 197, 198 
autumnaria 47 
Balacra 188 
Bapta 197 
basi-ichnusa (f) 240 
basilinea 197 

*basilinea (f) 197, 198 
Bergeria 187, 188 
betularius 71, 72, 74, 181 
bicolorana 43 
bifida 196 
bilunaria 43, 181 
binaria 42 
biselata 43 
Biston 71, 72, 74, 181 
blanda 42 
bolli 150, 151 
Boloria 230 
brachymorpha 156 
brassicae 159, 160, 176 
Brenthis 246 

*brevipennis (f) 197—198 
brunnea 42 
brunneata 43 
caja 237 
c-album 42, 51 

**caliginosa (f) 205 
Calocalpe 43 
calodactyla 150 
cameruna 188 
Caradrina 237 
Carchadorus 149 
cardui 133, 164, 165, 

[177, 196, 197 
carmel 190 
carpinata 206 
carpinella 195 
carthanii (f) 137 
castanea 42, 230 

*catharodactyla 155 
Catocala 174, 179 
Catopsilia 25 
Celaena 196 
Celama 42, 203 
Celerio 167, 176, 178, 179 
celerio 167, 178, 197 
centaureata 43 
centonalis 203 
Cerastis 205 
Chaercampa 167, 178 
Charaxes 37—39 
Chloroclystis 43 
chrysopyga 187 
chrysorrhoea 42 
cinctaria 48 
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cinerea 204 
cinereoguttata 188 

*clarivittata (f) 205 
Cleora 48 
Clossiana 230 
clostera 42 
Coenobia 42 
Coenonympha 143, 144, 

[191, 230 
Coleophora 195 
Colias 104, 160, 161, 

[177, 196, 198 
Comacla 42 
compta 195 
concolor (f) 74 

*confluens (f) 204 
confusa 176, 195 
congoensis 187 

*conjunctoides (f) 205 
contigua 42, 44 
convolvuli 167, 178 
coronata 43 
Cosmia 42, 230 
costa-caerulea (f) 204 
Cosymbia 122 

* cotangens (f) 206 
Crambus 202 
crenulata 157 
cressida 124 
Crocallis 43 
crocea 161, 162, 

[177, 196, 198 
*cruda (f) 204 
Cupido 112 
cuspis 73 
Cyaniris 112 
Cybosia 42 
daplidice 160, 177 
Dasychira 71, 74, 181 
decentella 195 
decorata (f) 244, 245 

*defasciata (f) 191 
Deilinea 43 
deliellus 202 
Dendrolimus 42 
deplana 42 
derivalis 43 
designata 197 
Diacrisia 42 
Diakonoffia 187 
Dianthoecia 195 
Diarsia 42, 197, 198, 205 
Dicycla 230 
diffinis 230 
Dioryctria 4l, 174, 179 
dipsacea 84 
Dira 159, 244, 245 
dirtea 194 
dispar 230 
ditrapezium 42 

*divisa (f) 206 
dohertyi (ssp) 37, 38, 39, 

[40 
Doritis 104 

Drepana 42, 203 
Drynionia 42 
duplaris 42 
Ecliptopera 43, 255 
Ectropis 

*effusa (f) 197, 198 
Eilema 42 
Elachista 195 
elegant?ssima (ab) 188 
elinguaria 43 
elymi 237 
emarginata 43 
Endrosis 87 
engelhardtii (f) 237 
Ennomos 43, 47, 206 
Epione 43 
Epirrhoë 43, 101, 192, 

[216, 255 
Erebia 104 
Eressades 189 
erosaria 43 

*estrigata (f) 203 
Euchoeca 43 
Eugraphe 235, 236 
Eulype 19 
euphorbiae 176, 179 
euphrosyne 230 
Euphydryas 230 
Euphyia 43, 197, 255 
Eupithecia 43, 111 
Euplexia 43 
Euproctis 42 
Eurycus 124 
Eustrotia 43, 206 
Euxoa 195, 204 
Euzophera 195 
exclamationis 204, 205, 

[237 
exigua 172, 178, 197 
eximia (f) 204 
exsoleta 172, 178 
extersaria 44 
extrema 205 
Fabriciana 230 
fagi 42 
Fagivornia 230 
falcataria 203 
fascelinellus 202 
ferrugata 43, 71 
festiva 197, 198 
fimbriata 197, 198 
fischeri 150 
flamnicolaria 43 
flava (f) 122 
flavimacula 188 
flavipenella 195 
flavipunctata 189 
flavofasciata 43 
fletcheri 190 
flexula 43 
flora 190 
fluctuata 206 
fluctuosa 198 
fluxa 205 

fraxini 174, 179 
fulgidellus 202 
fuliginosa 42, 203 
fuliginosella 195 
furcata 43 
furcula 42, 196, 197 
fuscantaria 47, 206 
gamma 133, 165, 168, 172, 
[173, 174, 178, 197, 198 
Gastropacha 42 
Gelechia 195 
Gelechiidae 158 
gemmaria 43 
geniculeus 202 
Geometridae 122, 191 
gilvata 174, 179 
gnoma 42 
Gonepteryx 62, 159, 176 
gonodactyla 150, 153 
goossensiata 43 
Graphiphora 42, 197, 198 
Graptolitha 230 

*grisea (f) 205 
grossulariata 41 
gularis 87 
gutta 179 
Habrosyne 42 
Hadena 195 
Hapalotis 43 
Harpyia 42, 196 
hastata 19 
haworthii 196 
hecate 246, 247 
hecta 204 
helice (f) 161 
Heliophobus 205 
Heliothis 84, 171, 178 
Hepialis 204 
hero 191, 230 
Herse 167, 178 
Heteropterus 42 
heyeraria (f) 43 
Hipparchia 230 
hippocastanaria 43 
hippothoë 230 
Hippotion 197 
Hippurarctia 188 
hobsatica 42 
Hoplodrina 42, 172, 178, 

[197 
humperti (f) 74 
hyale 160, 177, 
Hydraecia 230 
Hydrelia 43 
Hydriomena 43 
Hyloicus 42 
Hyppa 44 
ichnusioides (f) 199 
idas 230 
ilia 230 
ilicis 42 
immutata 43 
io 133, 159, 160 
irrorella 42 
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Issoria 166, 177 
jacobaeae 237 
jubata 230 

*juncta (f) 204 
*junctoides (f) 204 
kivensis 187 
1. album 171, 178 
lamda 230 
Lampra 197, 198 
Laphygma 172, 178, 197 
Laspeyria 43 
lateritia 43 
lathonia 166, 177 
latruncula 43 
levana 42, 51, 198 
Limenitis 230 
linariata 43 

*lineata (f) 204 
lineola 42 
lineolatus (f) 205 
Lithosia 167, 178 
lithoxylaea 43 
litoralis 237 
livornica 167, 178 
1-nigrum 223 
lobata 186, 188 
longimaculata (ab) 188 
Lomaspilis 4l 
lucida (f) 240 
lucipara 43 
luctuata 43, 197, 255 
lugens (f) 244 
lugubris 189, 190 
lunaris 44 
lunulina 205 
Lycaeides 230 
Lygris 41, 43 
Lymantriidae 192 
machaon 27, 51, 82, 144 
Macroglossum 167, 178 
Macrothylacia 181 
Maculinea 230 
maculipennis 77, 175, 179 
madensis (ssp) 40 
Malacosoma 86, 104 
Mamestra 42, 44 

*margaritata (f) 206 
marginata 41 

*marginata (f) 206 
mars 37—40 
mars (ssp) 37—40 
martialis 175, 179 
matura 43 
megacephala 71 
Meganaclia 186 
megera 159, 244, 245 
Melisoides 186, 188 
mellinata 43 
mendica 205 
menoetius 229, 230 
menoetius (ssp) 229, 230 
menthastri 203 
mesomelia 42 
Mesonaclia 186 

LEPIDOPTERA 

Metarctia 188, 189, 190 
meticulosa 198 
metzneri 150, 151, 152, 

[155, 158 
micromalayana (ssp) 25, 

[27 
microsippia 186 
Miltochrista 203 
miniata 203 
minimus 112 
Minucia 44 
Moma 42 
monotonia (var.) 188 
monoteiroï 189 
morpheus 42, 237 
muricata 43 
muscerda 42 
Mysticoptera 43 
Mythimna 42, 171, 176, 

[178, 179, 237 
Nacliodes 186 
nanata 43 
napi 42, 160, 176 
nebulata 43 
nebulosa 71 
nemoralis 150 
Neophemula 187 
Nephopteryx 202 
Nepticula 195 
nero 25, 26, 27 

*nervosa (f) 197, 198 
neustria 86, 104 
ni 172, 178 

*nigra (f) 73, 74 
nigra-costa (f) 203 

*nigrescens 204 
nigricans 204 

*nigricirris (f) 203 
nigro-fusca 195 
nigrolineata (f) 43 
noctuella 174, 175, 179 
Noctuidae 44, 71, 84, 

[135, 191, 260 
Nomophila 174, 179 
Nothopteryx 205, 206 
Notodonta 42 
Notodontidae 192 
Nyctalemon 229, 230 
Nycteola 43 
Nycterosea 174, 179, 197 
Nymphalidae 246 
Nymphalis 133, 159, 160, 

[230 
obstipata 174, 179, 197 
Ochropleura 205 
ocularis 42, 198 
Odonestis 42 
olivana 205, 206 
oo 230 
ophiogramma 43 
optilete 230 
or 42, 71 
ostrina 135, 136, 137, 

[172, 178 

Ourapteryx 43 
Pachycnemia 43 
Palaeochrysophanus 230 
paleana 195 
Palimpsestis 198 

**pallida (f) 204 
*pallida (f) 205 
Palpita 135, 174, 179, 202 
pamphilus 143, 144 
paphia 198, 230 
Papilio 27, 51, 82, 104, 

[144 

Papilionidae 124 
Paracolax 43 
Parastichtis 42 
Parnassius 104 
parva 136 
parviguttata (f) 240 
Pelosia 42 
peltigera 171, 178 
Peribatodes 43, 195 
Peridroma 171, 178 
Perizoma 43 
petasitis 230 
Petilampa 42 
Pheosia 42 
Philudoria 4l 
phoebe 42 
Phragmataecia 42 
Phragmatobia 42, 203 
phragmitidis 42 
Phytometra 43 
Pieris 42, 144, 159, 160, 

[176 

pigra 42 
pinastri 42 
pini 42 
pisi 42 
Platyptilia 150, 158 
Platyptilus 150 
plecta 205 
Plemyria 43 
Plutella 77, 175, 179 
poae 195 
Polia 71, 205 
polychloros 230 
polycommata 205, 206 
Polygonia 42, 51 
Pontia 160, 177 
populi 230 
porata 122 
Porphyrinia 135, 136, 

[137, 172, 178 
potatoria 4l 
praecox 260 
preussi 188, 189 
Procus 43 

**prospicua (f) 205 
pruni 42, 230 
Pseudapi conoma 188 
Pseudoips 43 
psi 42, 72, 73, 74, 204 
Pterophoridae 150, 158 
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Pterophorus 150, 151 
pudibunda 71, 74, 181 
pudorina 42 
punctilinea (f) 205 
punctinalis 43, 74 
purpurata 230 
pusaria 43 
pyraliata 43 
pyralina 42 
Pyrausta 175, 179 
pyritoides 42 
Pyrönia 42 
Pyrrhia 42 
quadra 167, 178 
quercifolia 42 
querna 42 

*radiata (f) 204 
rapae 144, 159, 160, 176 
ravida 168, 178 
rectilinea 44 
repandaria 43 
repandata 43 
retusa 42 
revayana 43 
rhamni 62, 159, 176 
Rhodometra 174, 179 
rhombella 195 

Rhopalocera 25, 26, 122, 
[124 

Rhyparia 230 
ripae 237 
Roeselia 42 
rubi 181 
rubicundula 187 
rubiniginata 43 
rubricosa 205 
rufa 42 

**rufescens (f) 205 
ruficilla 187 
rufo-virgata 205 
sacraria 174, 179 
sambucaria 43 
sannio 42 
saponariae 205 
sarcitrella 87 
saucia 171, 178 
Scopula 43 
scutosa 171 
secundaria 195 
sieboldi 156 
segetum 204 
Selenia 43, 181 
semiargus 112 

*semiconfluens (f) 204, 
[205 

Semiothisa 43, 206 
semirubella 202 
senex 42 
serena 42 
Serraca 43, 74 
sertorius 112 
Setina 42 
sexalata 43 

Sideridis 237 
sifanica 230 
silaceata 43, 255 
snelleni 99 
sociaria 230 
sordens 197 
sordida 237 
Spaelothis 168, 178 
sparsata 43 
Sphingidae 191, 192 
Sphinx 99, 100 
Spialia 112 
spilosoma 42, 203 
splendidella 41, 174, 179 
statilinus 230 
Stauropus 42 
stellatarum 167, 178 
Sterrha 43 
Strymonidia 42, 112, 230 
subcaerulea 235, 236 
subnigra (f) 203 
subnotata 43 

**subrosea 235, 236 
subtusa 42 
succenturiata 43 
suffusa (f.) 72, 73, 74, 

[204 
suspecta 42 
sylvata 43 
sylvestraria 43 
Synopsia 230 
syringaria 43 
sythoffi 156 
Talpopbila 43 
tantillaria 43 
taprobanes 150, 151, 

[156—158 
tarsicrinalis 43 
tarsiplumalis 195 
tau 170 
teleius 230 
temerata 197 
terminalis 150, 153, 154 
tesseradactyla 150 
testata 41, 43 
Tethea 42, 71 
tetralunaria 43 
Thais 104 
thalassina 44 
Thersamonia 230 
Thymelicus 42 
Thyretes 189 
Thyretidae 186 
Thyria 237 
tithonus 42 
Tortricina 158 
Tortrix 176, 195 
Trachea 43 
Trichoplusia 172, 178 
tridens 71, 72, 73, 74, 204 
Trigonoohora 198 
tripartita 43 
triplasia 43 
tripunctaria 43 

trisignaria 111 
tristata 101, 192, 216, 255 
tritici 195, 204 
umbra 42 
Unca 205 
uncula 43 
undulata 43 

*unicolor (f) 206 
unionalis 135, 174, 197, 

[202 
*unipuncta (f.) 204 
Uraniidae 229 
Uresiphita 174, 179 
urticae 42, 47, 143, 159, 

[194, 199, 237 
Vacciniina 230 
Vanessa 133, 162, 164, 

[165, 177, 196, 197 
variegata (f.) 204 
venustula 43 
verellus 202 
vestigialis 204 

*virgata Cf.) 205 
viridana 176 
viridaria 43 
vitellina 171, 178 
vitrana 187 
w.album 112, 230 
wauaria 206 
wauria 43 
Xanthorhoë 43, 71, 197, 

[206 
Xylena 172, 178 
ypsilon 42, 43, 122, 168, 

[172, 178, 204 
Zanclognatha 43, 195 
Zenobia 42 
zetterstedti 150 

MALLOPHAGA 

Mallophaga 84 

NEUROPTERA 

Drepanepteryx 203 
Eumicromerus 203 
paganus 203 
pellucidus 203 
phalaenoides 203 

ODONATA 

Aeshnidae 146 
Anisoptera 146 
Cordulegastridae 146 
Gomphidae 146 
Lestes 119 
Petaluridae 146 
viridis 119 
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ORTHOPTERA 

Acrididae 23 
Acridium 23 
Acridoidea 190 
bruneri 190 
Caloptenus 24 
cincticollis 23 
Cyclopternacus 23 
dominator 24 
Gryllus 214 
morbosa(um) 23 
numidicus 214 
Pamphaginae 190 
Pyrgomorphinae 190 
Scyllinops 190 

RHYNCHOTA 

Abgrallaspis 92 
aequalis 111 
ajugae 17—19 
albomarginatus 106 
algericus 64 
alni 111 
Alydus 100 
antennatus 105 
Anthocoridae 144 
Aphidae 113, 121 
arenaria 118 

*bulgaricus 63, 64 
Camptozygum 111 
Capsodes 57—61 
certus 17—19 
chittendeni 91 
cingulatus 61 
Clinocoridae 46 
Coccidae 260 
collaris 28—30 
dalmatinus 64 
devecta 221 
Dialeurodes 91 
Diaspis 90 
Dichrooscytus 63 
Dreyfusia 239 
dumetomm 76 
echinocacti 90 
ericae 105 
Eriosoma 221, 238, 239 
flavomarginatus 60 
fracticollis 28—30 
fuliginosa 105 
Gnathoconus 106 
Hallodapus 106 
Halosalda 105 
hapla 116 
Helopeltis 227 
Hemiptera 28, 57, 63, 200, 

[238, 239 
Heteroptera 28, 57, 63, 

[75, 200 
Horistus (sg) 60 
Hydrometra 105 

incertus 28, 29 
intermedius 64 
lanigerum 221, 238, 239 
lateralis 105 
lineolatus 61 
luridus 30 
Lygaeidae 195 
Lygus 89 
Meloidogyne 116, 118 
Microphysidae 144 
Miridae 57, 63, 111 
Monanthia 76 
myosotidis 17—19 
Myzus 17 
nanae 64 
Nectarosiphon 17 
Nysius 105 

*ochroleucus 60 
Odontoscelis 105 
pabulinus 89 
Pachybrachius 28 
Pachymerus 28 
palmae 92 
Pemphigus 238 
persicae 17—19 
Philaenus 115—121 
Physatocheila 75—77 

Phytocoris 105 
piceae 239 
Piesma 105, 200 
pilosella 105 
pinastri (f.) Ill 
Plagiognathus 111 
Plociomerus 29 
Polyctenidae 46 
Psallus 111 
Pseudococcidae 260 
pulchellus 100 

**pygmaeus (ssp) 58 
quadrata 105, 200 
quadrimaculata 75—77 
Reduviidae 185 
reuteri 105 
roseotincta (f.) Ill 
roseus 111 
rufescens 106 
Saldula 105 

**salsolae 200, 201 
Sappaphis 221 
smreczynskii 75—77 
spumarius 115—121 
stagnorum 105 
sulcatus 57—59 
Systellonotus 105 
Teratocoris 105 
Thecabius 238 
Tingidae 75 

*tridens (var.) 30 
triguttatus 105 
valesianus 64 
variabilis 200, 201 

*vidali (ssp.) 57, 58 
vitellinus 111 

SIPHONAPTERA 

Siphonaptera 46, 47 

THYSANOPTERA 

Thysanoptera 44 

TRICHOPTERA 

Trichoptera 48 

PLANTAE 

Acer pseudoplanatus 195 
Agropyron repens 209 
Ajuga genevensis 17 
A. reptans 17 
Allium 92 
Alnus 75, 77 
Alopecurus pratensis 209 
Alyssum saxatile 116 
Ammophila arenaria 252 
Anemone hepatica 116 
Anthriscus silvestris 147 
Anthurium 89 
Apium graveolus 116 
Araucaria 231 
Arrhenatherum elatius 210 
Aster novae-belgii 116 
Berula angustifolia 134 
Betula 77, 182, 183 
Brassica (bloemkool) 117, 

[120, 175 
Brassica (boerenkool 173 
Brassica (spruitkool) 175 
Bromus mollis 210 
Bryonia dioica 116 
Buddleia 159, 165, 

[174—176 
Cactaceae 90 
Calamagrostis epigeios 252 
Calluna vulgaris 106, 

[148, 149 
Caltha palustris 116 
Carlina corymbosa 137 
C. vulgaris 137 
Campanula rapunculoides 

[116 
C. trachelium 116 
Caryophyllaceae 17 
Celsia coromandeliana 

[158 
Centaurea dealbata 116 
Centaurium pulchellum 

[117 
Cerastium triviale 18 
Chaerophyllum temulum 

[117 
Chenopodiaceae 105 
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Chrysanthemum 
[leucanthemum 89 

C. vulgare 148 
Clematis 90 
Coffea 224—226 
C. arabica 224 
C. liberica 224 
Corynebacteriurn fascians 

[115 

Corylus sp. div. 117 
Crataegus oxyacantha 149 
Cruciferae 175 
Cucumis sativus 218 
Cyclamen 123 
Cyperaceae 105 
Cytisus multiflora 118 
Dactylis glomerata 209 
Dahlia 118 
Echinops ritro 118, 137 
E. sphaerocephalus 137 
Epilobium angustifolium 

[118 

Equisetum 105 
Erica tetralix 182 
Erigeron acer 134 
Eriophorum 196 
Erodium 105 
Erythrina lithosperma 

[225—226 

Eugenia aromatica 95 
Eupatorium cannabinum 

[118 

Fagus silvatica 90 
Festuca ovina 209 
Ficus 94 
F. religiosa 93, 94 
Forsythia 89 
Fragaria 123 
Galium aparine 106 
Gardenia 90 
Geranium pratense 118 
Gerbera jamesonii 118 
Geum coccineum 
Glechoma hederacea 148 
Hedera 90 
Helichrysum angustifolium 

[137 
Heracleum sphondylium 

[118, 148 

Herniara glabra 200 
Hevea brasiliensis 224, 

[225 
Holcus lanatus 79, 210 
Inula conyza 134 
Juniperus nana 64 
Laburnum 105 
Lapsana communis 118 
Lathyrus odoratus 102 
Limnophila heterophylla 

[158 
Linum 92 
Lolium perenne 78 
Malus 89, 90, 238 
M.halliana 15, 16, 119 
M.sylvestris mitis 15, 119 
Malva 149 
Matricaria chamomilla 

[119 
Medicago sativa 105 
Melandrium rubrum 119 
Menyanthes trifoliata 119 
Molinia coerulea 182 
Monarda didyma 119 
Myosotis palustris 17 
Myrica gale 182-184 
Oenothera lamarckiana 

[119 
Origanum vulgare 149 
Papaver dubium 102 
P. rhoeas 102 
P. somniferum 102 
Parthenocissus quinque- 

[folia 119 
Pentstemon 158 
Petroselinum segetum 119 
Phalaenopsis 89, 90 
Phalaris arundinacea 

[78, 79, 102 
Phlox paniculata 120 
Phragmites 105 
Picea excelsa 239 
Pimpinella saxifraga 134 
Pinus 182, 183 
Pisum sativum 102 
Plantago major 120 
Poa annua 79 
Populus 93 
P. italica 238 
Prunus serotina 181 

Quercus 50, 77 
Q. cerris 120 
Q. glandulifera 120 
Q. robur 103 
Ranunculus 147, 202 
R. acris 120 
R. lingua 120 
Raphanus raphanistrum 

[120 
Rhododendron 91 
Salix 93 
S. amygdalina 102 
S. nigra 120 
S. repens x viminalis 120 
Salsola kali 200 
Sarothamnus vulgaris 48 
Secale cereale 79 
Sedum purpureum 47 
S. spectabile 159 
S. spurium 159 
Silphium perfoliatum 121 
Sium erectum 134 
S. latifolium 134 
Solanum lycopersicum 218 
S. tuberosum 17 
Sorbus aucuparia 75, 77, 

121, 149 
Sphagnum 89, 91 
Stellaria media 18 
Tectona grandis 138, 227 
Teletia speciosa 121 
Thalictrum 90 
Theobroma cacao 225, 227 
Torilis nodosa 121 
Trifolium 35 
T. pratense 103, 173 
T. repens 121 
Triticum aestivum 79 
Umbelliferae 147, 148 
Urtica 105 
Valeriana officinalis 134 
Veronica anagallis 158 
V. anagallis aquatica 121 
V. catenata 121 
Viburnum carlesii 121 
Vicia cracca 134 
Viola 17, 18 
V. arvensis 18 
V. tricolor 121 
Vriesia nana 92 

Corrigenda 

p. 26, r. 4 van onderen moet zijn: tra werd waargenomen, geheel uit $ $ . 

p. 77, diverse plaatsen, Xylohorus moet zijn: Xyleborus. 

p. 179, r. 15 van onderen: gutta moet zijn: conjusa. 
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